
 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Hańsk  

na lata 2015 – 2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowany 

dokument określi kierunek rozwoju naszej Gminy na najbliższe lata oraz priorytety 

samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców. Państwa opinia 

wyrażona w odpowiedziach na zawarte pytania, przekazane uwagi i sugestie stanowić będą 

odzwierciedlenie faktycznych potrzeb i oczekiwań Państwa jako członków wspólnoty 

samorządowej. Państwa aktywny udział w tworzeniu dokumentu pozwoli na określenie 

rzeczywistych potrzeb społeczno – gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Hańsk  

na najbliższe lata. Ankieta ma charakter anonimowy i można ją wypełnić w formie 

elektronicznej (link na stronie głównej Gminy www.hansk.pl ) lub pobrać, wydrukować  

i wypełnić pisemnie. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy  

w Hańsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres gmina@hansk.pl  

do dnia 31 lipca 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hansk.pl/


ANKIETA dotycząca 

„STRATEGII ROZWOJU GMINY HAŃSK NA LATA 2015-2020” 

 

 

1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Hańsk? 

(Prosimy wpisać „x” w odpowiednich polach) 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Źle Bardzo 
źle 

Oferta inwestycyjna Gminy (dzięki, której Gmina 
jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz) 

    

Stan nawierzchni dróg     

Siec oświetlenia ulicznego     

Siec wodociągowa     

Siec kanalizacyjna     

Siec energetyczna     

Siec telekomunikacyjna     

Warunki mieszkaniowe     

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców     

Zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3     

Dostępność placówek przedszkolnych     

Dostępność placówek szkolnych     

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży     

Dostępność punktów usługowo- handlowych     

Baza noclegowa     

Baza gastronomiczna     

Transport publiczny (komunikacja zbiorowa)     

Stan środowiska naturalnego     

System segregacji odpadów na terenie Gminy     

Świadomość ekologiczna mieszkańców     

Czystość i porządek na terenie Gminy     

Dbałość mieszańców o czystość i estetykę posesji     

Opieka 
zdrowotna 

jakość     

dostępność     

braki  

Opieka 
społeczna – 
realizowana 
przez Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

jakość     

dostępność     

braki  



Oferta 
kulturalna 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 

jakość     

dostępność     

braki  

Oferta sportowo 
– rekreacyjna 

jakość     

dostępność     

braki  

Organizacja przestrzeni publicznej (parki, place 
zabaw) 

    

Stopień integracji społeczności lokalnej     

Funkcjonowanie stowarzyszeń, koła aktywnych 
kobiet na terenie Gminy 

    

Działalność i wyposażenie OSP na terenie Gminy     

Dostęp do Internetu     

Dostęp do e- administracji     

Stopa życiowa mieszkańców Gminy     

Rynek pracy (możliwość znalezienia pracy na 
terenie Gminy) 

    

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 
(ulgi dla przedsiębiorców, preferencje, dostęp do 
informacji o pozyskaniu środków na otworzenie 
lub rozwój działalności gospodarczej) 

    

Oferta turystyczna Gminy     

Promocja i wizerunek Gminy     

Uwagi/ komentarze 

 

 

2. Jak Pan/Pani ocenia realizacje niżej wskazanych przedsięwzięć na terenie Gminy Hańsk w 
perspektywie lat 2015 - 2020. 
(Prosimy wstawić „x” w odpowiednich polach, w przypadku gdy przedsięwzięcie nie dotyczy 
Gminy wpisać „Nd”) 
 
 

 Bardzo 
ważne 

Ważne Nieważne Zbędne 

Wspieranie rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości 

    

Zwiększenie bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców 

    

Zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 
3 

    

Poprawa infrastruktury drogowej 
(remonty i budowa dróg) 

    



Budowa 
infrastruktury 
okołodrogowej 

Oświetlenie uliczne     

Chodniki i ścieżki 
rowerowe 

    

Parkingi     

Wiaty przystankowe     

Rozbudowa i modernizacja sieci 
wodociągowej 

    

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

    

Modernizacja oczyszczalni ścieków     

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

    

Budowa sieci gazowej     

Wydzielanie i uzbrajanie terenów 
inwestycyjnych 

    

Uzbrajanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe 

    

Zwiększenie dostępności opieki 
zdrowotnej 

    

Zwiększanie pomocy socjalnej dla 
najuboższych  

    

Szersze wspieranie działań kulturalnych  
i artystycznych 

    

Szersze wspieranie działań promujących 
Gminę 

    

Budowa, rozbudowa obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

    

Rewitalizacja i renowacja zabytków 
Gminy 

    

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

    

Promocja i wsparcie korzystania  
z odnawialnych źródeł energii 

    

Dalsze działania w zakresie selekcji, 
wykorzystywania i zagospodarowania 
odpadów 

    

Zwiększenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

    

Poprawa estetyki Gminy (np. nowe 
tereny zielone, rewitalizacja przestrzeni 
(skwerów, placów, targowiska itp.) 

    

Zwiększenie wsparcia aktywności 
społecznej i kulturalnej mieszkańców 

    

Promocja w dziedzinie turystyki     

Inne działania: (wymień) 
……………………………………… 

 
…………….. 

 
…………….. 

 
…………….. 

 
…………….. 



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

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

…………….. 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
3. Proszę wymienić 5 priorytetowych inwestycji, które Pani/Pana zdaniem należy 
zrealizować na terenie Gminy Hańsk w latach 2015 - 2020: 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
Co w Pani/ Pana miejscowości (sołectwie) trzeba zrobić w pierwszej kolejności,  
w najbliższych latach?  
(prosimy wskazać miejscowość (sołectwo) oraz wymienić maksymalnie 3 inwestycje). 

1  

2  

3  

4. Czy Pani /Pana zdaniem inwestycje przeprowadzone do tej pory na terenie Gminy? 
(Prosimy wpisać „x” w odpowiednich polach) 

 

wystarczające przydatne, ale 
niewystarczające 

mało przydatne nie są przydatne 

    

 



5. Czy uczestniczy Pani/ Pan w wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy Hańsk? 
(Prosimy wpisać „x” w odpowiednich polach) 

 

Bardzo często Często Rzadko Nigdy 
    

 
Jakich wydarzeń kulturalnych brakuje? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Gminę Hańsk obecnie, a które  
z nich powinny charakteryzować Gminę w przyszłości?  
(Proszę zaznaczyć „x” maksymalnie w 5 propozycjach w kolumnie „OBECNIE” oraz w 
maksymalnie 5 propozycjach w kolumnie „W PRZYSZŁOSCI”) 
 

 OBECNIE W 
PRZYSZŁOŚCI 

Atrakcyjna dla mieszkańców   

Atrakcyjna dla przedsiębiorców   

Atrakcyjna dla turystów   

Atrakcyjna dla młodych ludzi   

Położona w atrakcyjnym miejscu   

Z ciekawa oferta spędzania czasu wolnego   

Dobrze zarządzana   

Bezpieczna   

Dbająca o środowisko przyrodnicze   

Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom   

Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy   

Daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy   

Posiada dobrze rozbudowana infrastrukturę techniczna  
(tj. siec drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna itp.) 

  

Posiada dobrze funkcjonująca infrastrukturę społeczna  
(tj. bazę oświatową, sportowa, kulturalna, opiekę zdrowotna 
itp.) 

  

Inne 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

  

 

 
7. Proszę wskazać 3 najważniejsze atuty Gminy Hańsk 

1  



2  

3  

 

8. Proszę wskazać słabe strony Gminy Hańsk 

1  

2  

3  

 
9. Proszę wskazać 3 czynniki, które mogą stanowić największe szanse rozwojowe dla Gminy 
Hańsk 

1  

2  

3  

 
10. Proszę wskazać 3 największe zagrożenia dla rozwoju Gminy Hańsk 
 

1  



2  

3  

 

11. Jakie problemy Pana/Pani zdaniem występują na terenie Gminy Hańsk? 
(Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednich polach) 
 

 Wysokie 
zagrożenie 

Średnie 
zagrożenie 

Niskie 
zagrożenie 

Brak 
problemu 

Przestępczość     

Bezrobocie     

Ubóstwo     

Alkoholizm     

Przemoc w rodzinie     

Narkomania     

Emigracja młodych ludzi     

Stagnacja     

Inne: 
....................................................... 

    

 
 

12. Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/Pani informacje o działaniach władz 
samorządowych Gminy Hańsk i wydarzeniach lokalnych? 
 

1  

2  

3  

 
13. Czy odwiedza Pan/Pani stronę internetową Gminy Hańsk – www.hansk.pl 
(Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim polu) 
 

 



 
 
 

Dlaczego?……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………...……………………………………………………  

 
 
 

METRYCZKA 
Proszę wstawić „x” we właściwych polach 

1. Płeć  kobieta  mężczyzna 

2. Wiek 

 18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65 i więcej 

3. Wykształcenie 

 podstawowe  zawodowe  średnie  wyższe 

4. Aktywność zawodowa 

własna 
działalność 
gospodarcza 

praca u 
pracodawcy 

rolnictwo 
uczę się / 
studiuję 

rencista/emeryt bezrobotny 

      
5. Związek z terenem Gminy Hańsk 

miejsce 
zamieszkania 

miejsce pracy 

miejsce 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej  

klient inne (jakie?) 

    

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

 
 
 
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety 
 

Tak  

Nie  


