
ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania 
"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Izerskie" 
 

1) Poziom życia w moim miejscu zamieszkania jako moje prywatne subiektywne 
odczucie jest: 
 
 dobry 

 zadawalający 

 zły 

 trudno powiedzieć 

2) Proszę podać, w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się bądź nie, ze stwierdzeniami 
dotyczącymi Pana/Pani gminy/miasta. Proszę zakreślić liczbę, która jest najbliższa 
Pana/Pani opinii. 

 

Lp. Treść opinii Zdecydowanie 
się zgadzam 

Zgadzam 
się 

Nie 
mam 
zdania 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam 

1 Moja gmina/miasto 
jest bezpieczna i nie 
ma tu przestępstw. 

1 2 3 4 5 

2 Moja gmina/miasto 
jest atrakcyjna i 
dobrze utrzymana, 
czysta. 

1 2 3 4 5 

3 Obywatele 
odgrywają znaczącą 
rolę, mając realny 
wpływ na działania 
podejmowane przez 
władze mojej 
gminy/miasta. 

1 2 3 4 5 

4 Obecna polityka i 
programy władz 
mojej gminy/miasta 
są właściwie 
ukierunkowane dla 
zrównoważonego 
rozwoju w gminie. 

1 2 3 4 5 

5 Obecna 
infrastruktura 
techniczna 

1 2 3 4 5 



(wodociągi/kanalizac
ja/gazyfikacja/drogi) 
w mojej 
gminie/mieście jest 
na poziomie 
zadawalającym i nie 
wymaga 
natychmiastowych 
interwencji 

6 Obecna oferta 
kulturalna 
oferowana przez 
władze mojego 
miasta/gminy jest 
dla mnie 
wystarczająca i 
zapewnia moje 
potrzeby 

1 2 3 4 5 

7 Obecna oferta 
uprawiania sportów 
(uwzględniając 
również 
infrastrukturę 
sportową) w moim 
mieście/gmina jest 
dla mnie 
wystarczająca i 
zapewnia moje 
potrzeby 

1 2 3 4 5 

8 Poziom oferty 
edukacyjnej w moim 
mieście/gminie jest 
atrakcyjny i 
zapewnia potrzeby 
dzieci 

1 2 3 4 5 

9 Oferta zajęć, 
programów 
skierowanych  dla 
osób starszych 50+ 
w moim mieście i 
gminie jest ciekawa i 
zapewnia potrzeby 
osób w tym wieku 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 



 

3) Proszę wymienić 5 najważniejszych spraw, które powinny zostać rozwiązane w 

Pana/Pani miejscu zamieszkania: (gdzie 1 jest najważniejsze a 5 najmniej ważne) 
a. Utrzymanie ulic (odśnieżanie, czystość, jakość dróg)  ___ 
b. Kształcenie dorosłych (uniwersytety III wieku)  ___ 
c. Programy pozaszkolnej edukacji dla młodzieży ___ 
d. Bezpieczeństwo publiczne ___ 
e. Programy kulturalne dla seniorów ___ 
f. Pomoc dla matek z małymi dziećmi i ułatwienie powrotu do pracy dla 

młodych matek ___ 
g. Rozwój infrastruktury i wyposażenia instytucji kultury ___ 
h. Możliwości rekreacyjne i turystyczne___ 
i. Zwiększenie infrastruktury sportowej ___ 
j. Parki i przestrzenie publiczne ___ 
k. Publiczność i jawność wydawania środków publicznych ___ 
l. Zwiększony wpływ społeczności w decyzjach publicznych dotyczących 

inwestycji infrastrukturalnych i przestrzeni publicznych ___ 
m. Sprawna zbiórka odpadów ___ 
n. Wodociągi i jakość wody ___ 
o. Sieci kanalizacyjne ___ 
p. Stan dróg ___ 
q. Możliwość rozwoju przedsiębiorców w regionie, tworzenie specjalnej oferty 

dla przedsiębiorców___ 
r. Możliwość rozwoju przedsiębiorców w regionie i stosowanie przyjaznych 

procedur rozwoju inwestycyjnego dla przedsiębiorców przez urzędników___ 
s. Inne (jakie?) _______________________________________ 

 
4) Jaki typ wydarzeń, imprez kulturalnych powinien znaleźć się w ofercie kulturalnej 

Pana/Pani gminy/miasta? Można zaznaczyć tylko dwa typy. 

 koncerty muzyczne, 

 wystawy czasowe, okolicznościowe, 

 spektakle teatralne, 

 spotkania z ciekawymi ludźmi, 

 pokazy filmowe, 

 imprezy kulinarne (festyny, pikniki) 

 aktywne formy edukacji kulturalnej i turystycznej jakimi są gry terenowe, 
questy 

 inne (podaj jakie?)………………………………………………………………………………..………… 

5) Jak Pan/Pani ocenia ofertę kulturalną (imprezy, zajęcia 
edukacyjno/artystyczno/rekreacyjne) świetlicy wiejskiej  lub ośrodku kultury 
znajdującego się w Pani/Pana miejscu zamieszkania? 



 bardzo urozmaicona, atrakcyjna, ciekawa 

 w pełni zaspokaja moje potrzeby kulturalne   

 prawie nic się nie dzieje   

 w ogóle się nic nie dzieje   

 nie mam wiedzy co się dzieje w tych obiektach 

 nie dotyczy, w moim miejscu zamieszkania nie ma takich obiektów 

 

6) W ostatnim roku najbardziej wspominam następujące wydarzenie kulturalne jakie 
odbyło się w moim miejscu zamieszkania w którym wzięłam/wziąłem udział. Proszę 
o krótki opis: 
 

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

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

 nie brałem/brałam udziału w żadnym wydarzeniu kulturalnym w ostatnim 
roku organizowanym w mojej miejscowości 

7) Jak Pan/Pani ocenia ofertę rekreacyjno – turystyczną (rajdy rowerowe, piesze, 
noridc walking, spływy kajakowe i inne) ośrodka kultury i/lub sportu w miejscu 
zamieszkania? 

 bardzo urozmaicona, atrakcyjna, ciekawa 

 w pełni zaspokaja moje potrzeby kulturalne   

 prawie nic się nie dzieje   

 w ogóle się nic nie dzieje   

 nie dotyczy 

 
8) W ostatnim roku najbardziej wspominam następujące wydarzenie rekreacyjno-

turystyczne jakie odbyło się w moim miejscu zamieszkania lub gminie w którym 
wzięłam/wziąłem udział. Proszę o krótki opis: 
 

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

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

 nie brałem/brałam udziału w żadnym wydarzeniu rekreacyjno-turystycznym w 
ostatnim roku organizowanym w mojej miejscowości/gminie 

 



9) Jak Pan/Pani ocenia działalność biblioteki (imprezy, konkursy, zajęcia 
edukacyjno/artystyczno/rekreacyjne, spotkania literackie) w miejscu zamieszkania 
lub w mieście/gminie?  

 bardzo urozmaicona, atrakcyjna, ciekawa 

 w pełni zaspokaja moje potrzeby kulturalne   

 prawie nic się nie dzieje   

 w ogóle się nic nie dzieje   

 nie dotyczy 

 
10) W ostatnim roku najbardziej wspominam następujące wydarzenie organizowane 

przez bibliotekę jakie odbyło się w moim miejscu zamieszkania lub gminie w 
którym wzięłam/wziąłem udział. Proszę o krótki opis: 
 

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

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

 nie brałem/brałam udziału w żadnym wydarzeniu organizowanym przez 
bibliotekę w ostatnim roku organizowanym w mojej miejscowości/gminie 

11) Czy społeczność lokalna powinna mieć wpływ na proces kształtowania przestrzeni 
publicznej  i kierunków rozwoju infrastrukturalnego w gminie? 

 tak, np. za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, 
radnych lub instytucji zajmujących się rozwojem przestrzeni publicznej i 
infrastrukturą budowlaną 

 nie, bo to zadanie dla ekspertów; 

 powinno brać się pod uwagę zarówno uwagi ekspertów jak i opinię publiczną 

 jest mi to obojętne; 

 inne  

(Proszę wpisać preferowane rozwiązanie)…………………………………………………………………… 

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

12) Czy społeczność lokalna powinna mieć wpływ na proces kształtowania kultury w 
gminie? 

 tak, np. za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, 
radnych lub instytucji zajmujących się animacją kulturalną 

 nie, bo to zadanie dla ekspertów; 



 powinno brać się pod uwagę zarówno uwagi ekspertów jak i opinię publiczną 

 jest mi to obojętne; 

 inne  

(Proszę wpisać preferowane rozwiązanie)…………………………………………………………………… 

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

 
Metryczka: 
 
1) Płeć: 

□ kobieta  

□ mężczyzna 

2) Wykształcenie 

□ podstawowe 

□ zawodowe 

□  średnie 

□  wyższe 
 
3) Wiek 

□  poniżej 18 lat 

□  18-25 lat 

□  26-35 lat 
 
□  36-45 lat 
 
□  powyżej 45 lat 

 
4) Pozycja na rynku pracy: 

□ bezrobotny 

□ zatrudniony  

□ nieaktywny zawodowo (w tym uczący się) 

□ rolnik  

□ własna firma 

 


