
ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRZESKO NA LATA 2023-

2030 

W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030” 
zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma charakter anonimowy. Państwa udział 
będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w  perspektywie do 
2030 r., a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb 

społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy na najbliższe lata. 

METRYCZKA  

PŁEĆ (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole) 

  Kobieta       

  Mężczyzna       

         

WIEK (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole) 

 
do 17  

    

 18 - 35 lat      

 36 - 60 lat      

 
powyżej 60 lat  

    

  

INTERESARIUSZ (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole) 

  Mieszkaniec gminy       

  Osoba czasowo mieszkająca na terenie gminy       

  
Osoba ucząca się na terenie gminy  

     

  Osoba pracująca na terenie gminy       

  Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy       

  
Inny (jaki?)   

     

         

1. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony z poziomu życia w gminie? 

  bardzo zadowolona/-y       

  zadowolona/-y       

  
niezadowolona/-y  

     

  bardzo niezadowolona/-y       



2. Jakie czynniki wpływają na Pani/Pana zadowolenie z poziomu życia w gminie? Proszę 

krótko opisać. 

 
 
 
 
 
 

3. Jakie czynniki wpływają na Pani/Pana niezadowolenie z poziomu życia w gminie? 

Proszę krótko opisać. 

 
 
 
 
 
 

4. Proszę ocenić potrzebę realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy według 

skali: od 5 - bardzo potrzebne do 1 – zbędne  

(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną ocenę) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 3 4 5 

Budowa/ rozbudowa dróg           

Remont istniejących dróg       

Budowa/ rozbudowa oświetlenia ulicznego           

Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne 

     

Budowa/ rozbudowa chodników           

Budowa/ rozbudowa ścieżek rowerowych      

Budowa sygnalizacji świetlnej           

Budowa/ rozbudowa sieci wodociągowej           

Budowa/ rozbudowa sieci kanalizacyjnej           

Budowa/ rozbudowa sieci gazowej      

Budowa/ rozbudowa sieci ciepłowniczej      

Budowa/ rozbudowa/ przebudowa budynków użyteczności 
publicznej (świetlic wiejskich, obiektów kultury, oświaty, itp.) 

          

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych           

Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe           

Wydzielanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych           

Rozwój terenów zorganizowanej zieleni  
(np. parki, skwery, itp.) 

          

Organizowanie na większą skalę działań kulturalnych, 

artystycznych 
          

Promocja gminy      

Wprowadzenie/ rozwój E-usług w administracji      



5. Jakie Pani/Pana zdaniem są najbardziej istotne problemy do rozwiązania na terenie gminy? 

Co w pierwszej kolejności należałoby naprawić i usprawnić?  

 

 

 

 

 

 

6. Co Pani/ Pana zdaniem jest obecnie atutem (mocną stroną) gminy?  

 

 

 

 

 

 

7. Co Pani/ Pana zdaniem może stać się szansą dla rozwoju gminy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU 
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