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ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU  

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  
Gminy:  

Czarnków (gm. wiejska), Wieleń, Połajewo, Lubasz, Drawsko, Krzyż Wlkp., Trzcianka, 

 Miasto Czarnków 

Szanowni Państwo! 
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2014-2020 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej 

tworzeniu poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych 

etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą 

nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Informujemy, iż ankieta jest anonimowa,  

a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszelkie informacje dotyczące strategii 

znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl  

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.  

Zarząd Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  
 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW 
I. Jak się Pani/Panu mieszka na obszarze swojej gminy? 

□ bardzo źle □  raczej źle □  ani dobrze, ani 
źle 

□  dobrze □  bardzo dobrze 

Dlaczego? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

II. Jak Pani/Pan ocenia zmiany zachodzące na obszarze gminy w ostatnich 5 latach:  

□ bardzo źle □  raczej źle □  ani dobrze, ani źle □  dobrze □ bardzo 
dobrze 

 

III. Jaka grupa docelowa powinna być objęta szczególnym wsparciem podczas realizacji 
nowej LSR? 
□ kobiety,  
□ mężczyźni,  
□ osoby poniżej 26 roku życia,  
□ osoby powyżej 50. roku życia,  
□ inna [jaka]…………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/


 
 
 

Siedziba Stowarzyszenia                                                                                              e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl                                                                                                                                                                      
Rybaki 3; 64-700 Czarnków                                                                                          tel. kom. (67) 344 16 53 
Adres do korespondencji                                                                                          tel. kom. 603 074 945;      
ul. Kościuszki 88\37; 64-700 Czarnków                                                                          www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

IV. Aspekty życia w gminie,  z których jest Pani/Pan zadowolony: 
□ oferta imprez  
□ poziom bezpieczeństwa  
□ czystość okolicy  
□ dostęp do handlu  
□ atrakcyjne położenie [centrum kraju, bliskość autostrady],  
□ piękna przyroda,  
□ zabytkowa architektura  
 
□ działalność organizacji pozarządowych 

□ aktywni mieszkańcy 
□ inne 

[jakie]…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

V. Jaką dziedzinę/obszar uważa Pani/Pan za zaniedbaną w gminie: [zaznacz max 7 ]  
□ infrastruktura turystyczna  

□ infrastruktura sportowa  

□ infrastruktura rekreacyjna  

□ zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

□ przedsiębiorczość  

□ edukacja, 

□  szkolenia,  

□ warsztaty, 

□ kursy zawodowe 

□ zabytki  

□ lokalne produkty i usługi 

□ walory przyrodniczo-krajoznawcze  

□ rolnictwo  

□ inne 
[jakie]…………………………………………………………………………………………………………………………  

VI. Co Pani/Pana zdaniem może stanowić o atrakcyjności Waszej gminy? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
VII. Gdyby od Pani/Pana zależało, to na co przeznaczylibyście w swojej miejscowości dotacje 

UE? 
□ nowe inwestycje 

[jakie]……………………………………………………………………………………………………………………........ 

□ dofinansowanie prywatnej firmy, w której mieszkańcy znajdą zatrudnienie  

□ organizowanie warsztatów, szkoleń  
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□ organizowanie kursów kwalifikacyjnych 

□ organizowanie imprez kulturalno-sportowych  

□ rozwój produktu lokalnego 

□ rozwój agroturystyki 

□ rozwój pozarolniczej działalności (jaka 
działalność)........................................................................................ 

□  inne 
[jakie]……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Proszę wybór uzasadnić:  
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
 
 

VIII. Jakich Pani/Pana zdaniem usług brakuje na terenie Państwa gminy i miejscowości? 
[zaznacz max 4]  
□ handel i usługi  
□ turystyka i agroturystyka  
□ ochrona zdrowia i opieka społeczna  
□ działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem  
□ rolnictwo i przetwórstwo, w tym produkty lokalne 
□ opieka nad osobami starszymi 
□  inne 

[jakie]………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IX. Co przyczyni się do rozwoju obszaru objętego LSR? [zaznacz max 6]  

□ utworzenie miejsc pracy  
□ poprawa atrakcyjności turystycznej  
□ wzrost jakości usług  
□ rozwój usług (jakich?) ................................................................................................................. ...................... 
□ wprowadzenie innowacyjności (w jakiej dziedzinie?) ........................................................................ 
□ aktywizacja mieszkańców  
□ edukacja w zakresie przedsiębiorczości 
□ rolnictwo i przetwórstwo  
□ promocja obszaru  
□ ochrona środowiska  
□ podniesienie wiedzy i kwalifikacji mieszkańców  
□  poprawa estetyki, bezpieczeństwa i komunikacji  
□ inne……………………………................................................................................................................................................. 
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X. Jakiego rodzaju firmy w swojej gminie uważa Pan/Pani za przyszłościowe 
i mogące dać zatrudnienie i dochody mieszkańcom? [zaznacz max 6 ]  
□ rolnictwo i przetwórstwo  

□ usługi, remonty, konserwacje  

□ usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu  

□ handel  

□ transport  

□ korepetycje, szkoły językowe, kursy 

□ biura rachunkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe  

□ kluby sportowe 

□ kawiarnie, restauracje, bary 

□ siłownie  

□ miejsca noclegowe  

□ usługi agroturystyczne 

□ inne 
[jakie]……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
XI. Jaki własny projekt chciałaby Pani/chciałaby Pan  realizować we współpracy i przy wsparciu 

Lokalnej Grupy Działania?  
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

XII. Jaki kierunek rozwoju uważa Pani/Pan za najlepszy dla obszaru Czarnkowsko-
Trzcianeckiej LGD? 

 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 
 

□ rolnictwo 

□ turystyka  

□ rekreacja 

□ przemysł/strefy gospodarcze 

□ handel i usługi 

□ inny – jaki? …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

XIII. Czy w ostatnich 2 latach sytuacja Pani/Pana rodziny zmieniła się? 

□ bardzo mi się  
pogorszyła 

□ trochę mi się 
pogorszyła 

□ bez zmian □ trochę mi się 
polepszyła 

□ bardzo mi się 
polepszyła 

 

XIV. PROSZĘ OCENIĆ OBSZARY FUNKCJONOWANIA PANA/PANI GMINY: 
(poprzez wstawienie znaku „x”; ocena w skali -2 , przy czym -2 jest oceną najniższą, a 2 - oceną 
najwyższą) 
 

 

XIV.1 SFERA PRZESTRZENNA, ŚRODOWISKO 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardzo 
dobrze 

-2 -1 0 1 2 

a Atrakcyjność położenia gminy       

b Estetyka gminy      
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c Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie       

d Środowisko naturalne gminy      

e System odbioru odpadów komunalnych w gminie      

f. Niska emisja      

Uwagi: 

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

 
 

XIV.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Stan dróg w gminie      

b Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (chodniki, oświetlenie,  
przejścia dla pieszych) 

     

c Parkingi na terenie gminy      

d Dostęp do komunikacji zbiorowej w gminie (linie autobusowe, busy itp.)      

e Dostęp do Internetu      

f Zasięg telefonii komórkowej      

g Sieć wodociągowa      

h Sieć kanalizacyjna      

i Zagospodarowanie centrów wsi      

 

Uwagi: 

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

 

 

X.IV.3 BEZPIECZEŃSTWO 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania      

b Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych      

c Poczucie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych      

d Szybkość działania policji      

e Szybkość działania straży pożarnej      

f Oświetlenie ciągów komunikacyjnych      

 

Uwagi: 

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

 
X.IV.4 GOSPODARKA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

  -2 -1 0 1 2 
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a Warunki do prowadzenia działalności rolniczej (obiektywne)      

b Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej (obiektywne)      

c Zachęty lokalne do podejmowania działalności gospodarczej (gminne)      

d Dostępność pracy na rynku lokalnym      

e Dostępność do szkoleń zawodowych dla pracowników      

f Możliwości pozyskania wyszkolonych pracowników z rynku lokalnego      

g Dostępność lokalnych rynków zbytu (targowiska)      

h Tereny dla prowadzenia działalności gospodarczej      

 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

X.VI.5 ZDROWIE 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Podstawowa opieka medyczna (ośrodek zdrowia, przychodnia)      

b Pomoc medyczna w nocy      

c Pomoc lekarza specjalisty      

d Usługi rehabilitacyjne      

e Szybkość wykonania niezbędnych badań      

f Ocena ogólnego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych      

g Dostępność aptek      

h Działania edukacyjne dot. zdrowia dla  mieszkańców      

 

Uwagi: 

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

 

X.IV.6 EDUKACJA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Dostępność do opieki przedszkolnej      

b Dostępność do szkół podstawowych i gimnazjów      

c Dostępność do szkół ponadgimnazjalnych      

d Dostępność do szkół dla dorosłych      

e Dostępność do opieki pedagogiczno-psychologicznej      

f Ocena jakości kształcenia w szkołach      

g Dostępność komputerów i Internetu w szkołach      

h Wyposażenie szkół w pomoce naukowe      

i Wyposażenie bibliotek szkolnych      

j Stan infrastruktury budynków szkolnych      

k Dostępność do zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań      

l Dostępność do edukacji okazjonalnej (kursy, szkolenia, konferencje)       
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Uwagi: 

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

 

X.IV.7 SFERA SPOŁECZNA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Działalność instytucji opieki społecznej      

b Dostępność i przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

     

c Możliwość skorzystania przez osoby potrzebujące z usług opiekuńczych 
finansowanych przez gminę 

     

d Pomoc udzielana przez gminę osobom znajdującym się w gorszym 
położeniu 

     

e Pomoc udzielana przez organizacje społeczne (NGO) osobom 
znajdującym się w gorszym położeniu 

     

f Zainteresowanie instytucji gminnych problemami trudnej młodzieży      

g Zainteresowanie instytucji gminnych problemami seniorów      

h Funkcjonowanie wolontariatu      

 

Uwagi: 

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

 

X.IV.8 TURYSTYKA, REKREACJA, PROMOCJA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Potencjał turystyczny gminy       

b Potencjał agroturystyczny       

c Potencjał turystyki pielgrzymkowej      

d Ocena ilości i jakości imprez sportowo-rekreacyjnych       

e Obiekty turystyczne i wypoczynkowe w gminie       

f Dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie       

g Ocena liczby i jakości imprez sportowo-rekreacyjnych       

h Place zabaw i tereny rekreacji      

 

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

X.IV.9 KULTURA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Funkcjonowanie obiektów kulturalnych w gminie       

b Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury      

c Oferta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (ilość)      
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d Oferta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (jakość)      

e Dostosowanie oferty kulturalno-rozrywkowej do potrzeb dzieci  
i młodzieży 

     

f Dostosowanie oferty kulturalno-rozrywkowej do potrzeb osób 
dorosłych 

     

g Dostosowanie oferty kulturalno-rozrywkowej do potrzeb osób 
starszych 

     

h Dbałość o dziedzictwo kulturowe      

i Funkcjonowanie świetlic lokalnych      

j Aktywność organizacji pozarządowych lokalnych i ponadlokalnych      

Uwagi: 

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

 

X.IV.10 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

bardz
o źle 

raczej 
źle 

ani 
dobrze

, ani 
źle 

raczej 
dobrz

e 

bardz
o 

dobrz
e 

-2 -1 0 1 2 

a Komfort korzystania z usług urzędów (infrastruktura budynku, miejsca 
oczekiwania, standard pomieszczeń) 

     

b Dostępność informacji o usługach urzędów      

c Jakość informacji o usługach urzędu      

d Dostępność usług elektronicznych      

e Profesjonalizm i kompetencje pracowników urzędów      

f Staranność i rzetelność załatwianych spraw      

g Dotrzymywanie terminów załatwianych spraw      
Uwagi: 

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

 

XV. Proszę wskazać 5 zadań / inwestycji, które są najważniejsze dla gminy w najbliższych latach  

1  plan zagospodarowania przestrzennego 

2  przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze 

3  zaopatrzenie w wodę 

4  rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

5  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

6  rozwój sieci internetowej (w tym dostęp do Internetu szerokopasmowego) 

7  poprawa infrastruktury drogowej (drogi, chodniki) 

8  poprawa oświetlenia dróg, chodników i skrzyżowań  

9  budowa parkingów 

10  usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej  

11  zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

12  regulacje cieków wodnych 

13  podnoszenie standardów usług zdrowotnych 

14  zintensyfikowane przeciwdziałanie patologiom społecznym 

15  świetlice środowiskowe 

16  bezpieczeństwo publiczne 

17  rozwój przedsiębiorczości 
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18  zwiększenie nakładów na rozwój turystyki, rozbudowa infrastruktury turystycznej i sportowej  

19  wspieranie edukacji dzieci i młodzieży 

20  wspieranie edukacji dorosłych (kształcenie ustawiczne)  

21  rozwój opieki przedszkolnej 

22  wspieranie działalności kulturalnej, czytelnictwa 

23  organizacja imprez promujących gminę 

24  wspieranie sportu 

25  wspieranie organizacji pozarządowych 

26  odnowa obiektów zabytkowych 

27  budowa siłowni zewnętrznych 

28  zwiększenie nakładów na promocję gminy 

29  stworzenie narzędzi konsultacji społecznych (samorząd – mieszkańcy) 

30  inne – jakie?..................................................................................................................................................................... 

31  inne – jakie? .......................................................................................................................................................................... 
 

XVI. Proszę ocenić, które z czynników stanowią atut, a które słabość Gminy ………………………………..: 

  
Atut Słabość 

Trudno 
powiedzieć 

1 Położenie geograficzne    

2 Dostępność komunikacyjna    

3 Gospodarka lokalna (liczba przedsiębiorstw)    

4 Rynek pracy, dostępność pracy    

5 Rolnictwo    

6 Infrastruktura techniczna (środki transportu, sieć energetyczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, itp.) 

   

7 Edukacja wczesnoszkolna (przedszkola)    

8 Szkoły podstawowe i gimnazjalne    

9 Szkoły ponadgimnazjalne    

10 Usługi ochrony zdrowia    

11 Pomoc społeczna    

12 Bezpieczeństwo    

13 Stan środowiska naturalnego    

14 Walory przyrodniczo-krajobrazowe    

15 Czystość i porządek    

16 Integracja mieszkańców    

17 Atrakcje kulturowe (kultura, tradycje)    

18 Zabytki    

19 Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatem    

20 Współpraca z organizacjami pozarządowymi    

21 Ilość i jakość organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych    

22 Oferta sportowo-rekreacyjna    

23 Oferta kulturalna    

24 Oferta rozrywkowa    

25 Inne, jakie?          

26 Inne, jakie?          

27 Inne, jakie?          



 
 
 

Siedziba Stowarzyszenia                                                                                              e-mail: lgd.czarnkow@wp.pl                                                                                                                                                                      
Rybaki 3; 64-700 Czarnków                                                                                          tel. kom. (67) 344 16 53 
Adres do korespondencji                                                                                          tel. kom. 603 074 945;      
ul. Kościuszki 88\37; 64-700 Czarnków                                                                          www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl                                                                                                                                                                                                      

 

28 Inne, jakie?          

29 Inne, jakie?          

 
 
 

XVII. Czy wiąże Pan/Pani swoją przyszłość z obszarem Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej 
Grupy Działania? 

 

    TAK       NIE 
 

XVIII. Czy chciałby Pan/Pani otrzymywać bieżące, najważniejsze informacje dotyczące naszego  
obszaru? 

 
  TAK     NIE 

 
XIX. Jeżeli powyżej wybrał Pan/Pani opcję „tak”:  -  w jaki sposób chciałby Pan/Pani 

otrzymywać informacje z biura? 

 sms  poczta elektroniczna 
 tablica informacyjna  

w sołectwie  biuletyn  spotkania 

 
Inne formy, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
XX. METRYKA RESPONDENTA 
                Miejscowość i gmina zamieszkania: ……………………………………………………………………………… 
 

1. PŁEĆ: 
□ KOBIETA 
□ MĘŻCZYZNA 

2. WIEK 
 

………………………….. 

3. Zajęcie (można zaznaczyć więcej niż jedno pole)  

□ rolnik 
□ pracownik fizyczny 
□ pracownik umysłowy 

□ przedsiębiorca 
□ uczeń / student 
□ emeryt /rencista 

□ osoba bezrobotna 
□ inne, jakie?  

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

4. Czas zamieszkiwania na obszarze: 

□ kilka lat □ kilkanaście lat □ kilkadziesiąt lat 

Dziękujemy za udział w ankiecie! 

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy o odesłanie do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
LGD (ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków). Wersję elektroniczną ankiety (dostępna na 

www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl  w zakładce „Konsultacje społeczne PROW 2014-2020) prosimy 
o przesłanie na adres: lgd.czarnkow@wp.pl  
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