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Szanowni Państwo, 
 
w związku z prowadzeniem prac nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa” na lata 2015-
2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma na celu 
zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 
mocnych i słabych stron Gminy, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. 
 
Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb 
mieszkańców naszej Gminy, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii  
w zakresie jej celów i priorytetów. W przyszłości Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa 
będzie dokumentem niezbędnym, między innymi w procesie pozyskiwania środków 
zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych). 
 
Ankieta przeznaczona jest dla: 
 

− mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa, 
− podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy, 
− organizacji społecznych, 
− radnych Rady Miejskiej w Sieniawie. 

 
Termin zbierania ankiet upływa 24.07.2015 roku . Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest 
anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. 
 

Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych poprzez 
wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków lub propozycji. Wszelkie informacje i publikacje 
dotyczące strategii będą dostępne na stronie internetowej Gminy Sieniawa www.sieniawa.pl.   

 
Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie, 

   

 

  Adam Woś 

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
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Prosimy o wpisanie znaku x w odpowiednie pola □ w poniższej ankiecie. 

 

METRYCZKA 

Płeć 
� Kobieta � Mężczyzna 

Wiek 
� do 24 lat 
� 25 - 34 lata  
� 35 – 44 lata 

� 45 – 54 lata  
� 55 – 64 lata  
� 65  lat i więcej 

 
Wykształcenie 
� wyższe � średnie � zawodowe � podstawowe 
 
Zajęcie (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję) 
� uczeń/student 
� przedsiębiorca 
� prac. usług, handlu, 

itp. 

� pracownik fizyczny 
� pracownik umysłowy 
� rolnik  
� bezrobotny 

� emeryt / rencista 
� inne:……………….

 
Sołectwo 
� Miasto Sieniawa 
� Czerce  
� Czerwona Wola 
� Dobra  

� Dybków  
� Leżachów  
� Paluchy  
� Pigany  

� Rudka 
� Wylewa 

  
 
 
Czas zamieszkiwania na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

� krócej niż 10 lat � ponad 10 lat 
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I. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA 
FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ GMINY  

Proszę ocenić stan aktualnego rozwoju wskazanych obszarów 

OCENA:  5 – bardzo dobry/dobra; 4- raczej dobry/dobra; 3 – przeciętny; 2 – raczej zły/zła; 1 – zdecydowanie zły/zła 

Lp. Pytanie Ocena 

SFERA SPOŁECZNA 

 1. Kwalifikacje zawodowe ludności  

 2. Wykorzystanie potencjału ludzkiego  

 3. Poziom wykształcenia ludności  

 4. Poziom dochodów  

 5. Integracja gminy  

 6. Wielkość zatrudnienia poza rolnictwem  

 7. Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem  

 8. Możliwości doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego  

 9. Zatrudnienie w rolnictwie  

10 Stan placówek oświatowo - wychowawczych  

11. Dostęp do szkolnictwa ponadpodstawowego  

12. Zasoby mieszkaniowe  

13. Ilość placówek służby zdrowia i opieki społecznej  

14. Jakość i dostępność świadczeń medycznych  

15. Jakość świadczeń medycznych  

16. Zabytki kultury materialnej  

17. Stopień rozwoju infrastruktury kulturalnej  

18. Stopień dbałości o dobra kultury   

19. Stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjnej  

20. Zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
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POŁOŻENIE – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

1. Lokalizacja gminy  

 2. Możliwości rozbudowy obiektów użyteczności publicznej  

 3. Budownictwo indywidualne  

 4. Połączenia komunikacyjne wewnątrz gminy  

 5. Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym   

 6. Związki funkcjonalne gminy z aglomeracjami miejskimi województwa  

 7. Związki funkcjonalne z zagranicą  

8. Stan środowiska naturalnego   

9. Dbałość o środowisko naturalne  

10.  Surowce mineralne  

 11. Jakość gleb  

 12. Walory turystyczno - krajobrazowe  

GOSPODARKA I ROLNICTWO 

1. Struktura własności gospodarstw rolnych  

2. Struktura wielkości gospodarstw rolnych  

3. Rynki zbytu płodów rolnych  

4. Baza przetwórcza dla rolnictwa  

5. Lokalizacja zakładów przemysłowych  

6. Ilość i poziom placówek usługowo - handlowych  

7. Zasoby siły roboczej  

8. Wizerunek gminy  

9. Promocja gminy  

10. Podejście do lokalnego rozwoju gospodarczego  

11. Możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego  

12. Dostęp do placówek bankowych i kredytów  

13. Dostęp do informacji o instytucjach wspierających rozwój gospodarczy  
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1. Sieć i jakość dróg  

2. Sieć elektryczna   

3. Sieć wodno-kanalizacyjna   

4. Sieć telekomunikacyjna (w tym internet)  

5. Sieć gazowa  

 

 

II. MOCNE, SŁABE STRONY ORAZ SZANSE I ZAGROZENIA GMINY  

1. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa ATUTÓW/MOCNYCH STRON miasta  
i gminy Sieniawa, które są podstawą i sprzyjają jej rozwojowi (do grupy tej należą 
charakterystyczne cechy pozytywne gminy związane m.in. z położeniem np. walory krajobrazowe, 
lub czynniki, na kształtowanie których gmina ma wpływ, np. posiadanie wydzielonych terenów 
inwestycyjnych). Wskazując pięć atutów prosimy wpisywać je w kolejności od najważniejszych 
do mniej istotnych. 
 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  
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2. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa SŁABYCH STRON miasta i gminy Sieniawa, 

które nie sprzyjają lub stanowią bariery jej rozwoju (do grupy tej należą charakterystyczne cechy 
pozytywne gminy związane z położeniem np. brak dostępności komunikacyjnej, lub czynniki, na 
kształtowanie których gmina ma wpływ, np. brak wydzielonych terenów inwestycyjnych). 
Wskazując pięć słabych stron prosimy wpisywać je w kolejności od najważniejszych do mniej 
istotnych. 
 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  

 
 
3. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa SZANS miasta i gminy Sieniawa, których 

wykorzystanie może sprzyjać rozwojowi (do grupy tej należą np. położenie przy drodze 
międzynarodowej, czy dostępność wsparcia finansowego inwestycji z funduszy UE, na 
kształtowanie których gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ale może umiejętnie je wykorzystać 
do swego rozwoju). Wskazując pięć szans prosimy wpisywać je w kolejności od najważniejszych 
do mniej istotnych. 
 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  
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4. Prosimy wskazać pięć najważniejszych zdaniem Państwa ZAGROŻEŃ miasta i gminy Sieniawa, na 

ograniczenie których gmina nie ma bezpośredniego, ale musi je bacznie obserwować, by w porę 
się zabezpieczyć przed ich negatywnymi skutkami (do grupy tej należą np.  niekorzystne zmiany w 
polityce państwa, czy opóźnienia legislacyjne). Wskazując pięć zagrożeń prosimy wpisywać je  
w kolejności od najważniejszych do mniej istotnych. 
 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  

 

III. PROBLEMY I OCZEKWIANIA  

5. Prosimy o wskazanie pięciu najbardziej istotnych i palących PROBLEMÓW istniejących na terenie 
miasta i gminy, które są znaczącą barierą rozwoju i niezadowolenia mieszkańców. Wskazując pięć 
najbardziej istotnych i palących problemów prosimy wpisywać je w kolejności od 
najważniejszych do mniej istotnych. 

1)  ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  
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6. Prosimy wskazać pięć najbardziej istotnych dla Państwa OCZEKIWAŃ / POTRZEB, których 

realizacja przyczyniłaby się do znaczącego podniesienia poziomu jakości życia i generalnie do 
rozwoju miasta i gminy Sieniawa. Wskazując pięć najbardziej istotnych dla Państwa OCZEKIWAŃ 
/ POTRZEB prosimy wpisywać je w kolejności od najważniejszych do mniej istotnych. 

1) ______________________________________________  

2) ______________________________________________  

3) ______________________________________________  

4) ______________________________________________  

5) ______________________________________________  

 

IV. INNE WNIOSKI LUB PROPOZYCJE DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA  
I GMINY SIENIAWA NA LATA 2015-2021 

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

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

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

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

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

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

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

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


