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Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Lokalnej 

Strategii Rozwoju obejmującej gminy: Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka i Szudziałowo 

prosimy o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety. Przekazane przez Państwa  

informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych 

gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy 

do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania. Szczegóły na stronie: 

www.szlaktatarski.org.pl 

 

 

1. Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lokalnej Grupie Działania Szlak Tatarski? 

a) □ tak b) □ nie 

 

2. Jeśli tak, to skąd Pan/Pani czerpie informacje o działalności LGD Szlak Tatarski? 
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

a) □ bezpośrednio z biura LGD Szlak Tatarski 

b) □ ze spotkań informacyjnych  

c) □ ze strony internetowej LGD Szlak Tatarski 

d) □ od znajomych 

e) □ z mediów (telewizja, radio, prasa, Internet) 

f) □ z plakatów i ulotek 

g) □ z urzędu gminy 

h) □ z innych źródeł (proszę podać z jakich) …………………………………………… 

3. Czy składał(a) Pan/Pani kiedykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu  
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szlak Tatarski? 

a) □ tak b) □ nie 

 

4. Czy jest Pan/Pani beneficjentem realizującym projekt współfinansowany  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szlak Tatarski? 

a) □ tak b) □ nie 

 

5. Czy dostrzega Pan/Pani korzystne efekty działania LGD Szlak Tatarski? 

a) □ efekty są widoczne 

b) □ nie widzę efektów 

c) □ nie mam opinii na ten temat 
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6. Jak ważne są poniższe problemy w Pana/Pani gminie?           
(1 – nieważne, 2 – mało ważne, 3 – średnio ważne, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne): 

Problem Ocena 

a)  słaba promocja regionu (m.in. jako obszaru ciekawego dla turystów)  

b)  słaba komunikacja wewnątrz regionu (zły stan techniczny dróg, mało 

połączeń autobusowych i kolejowych) 

 

c)  zły stan infrastruktury turystycznej (brak ścieżek rowerowych, brak  

rekreacyjnych zbiorników wodnych, słaba baza noclegowa, słabe  

oznakowanie szklaków, brak całościowej oferty turystycznej  

obejmującej różne obiekty i usługi) 

 

d)  niska aktywność mieszkańców regionu (brak zainteresowania udziałem 

w wydarzeniach, brak lokalnych przywódców / liderów)  

 

e)  dużo ograniczeń wynikających z ochrony przyrody (obszary  

Natura2000, rezerwaty itp.) 

 

f)  zły stan infrastruktury społecznej (m.in. świetlice wiejskie, biblioteki,  

szkoły, przedszkola, obiekty sportowe) 

 

g)  brak działań związanych z ochroną krajobrazu (przybywa kopalni,  

wiatraków, ferm kurzych itp.)  

 

h)  brak dbałości o architekturę lokalną (niszczejące zabytki, zabytki  

trafiające w ręce prywatne, nowe budynki nienawiązujące do  

tradycyjnej architektury) 

 

i)  brak obowiązujących dokumentów planistycznych, które  

porządkowałyby zagospodarowanie przestrzenne obszaru gminy 

 

j)  zła sytuacja budżetowa gminy  

k)  bezrobocie  

l)  mała przedsiębiorczość mieszkańców  

m)  coraz mniej młodych ludzi, młodzi wyjeżdżają poza region  

n)  niski poziom dochodów ludności  

o)  niski poziom wykształcenia na wsi  

p)  słaba dostępność do usług edukacyjnych, szczególnie szkoleniowych  

q)  niewystarczająca ilość form organizacji czasu wolnego dzieci i 

młodzieży 

 

r)  mała liczba ośrodków/usług pielęgnacyjnych i medycznych 

skierowanych do seniorów 

 

s)  mało działań aktywizujących seniorów  

t)  mało inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii  

u)  niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych (osoby z 

utrudnionym dostępem do rynku pracy) 

 

Inne problemy, które Pan/Pani dostrzega: …………………………………………................................. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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7. Proszę określić stopień zadowolenia z funkcjonowania gminy w następujących 
dziedzinach. 

(1 –bardzo niezadowolony, 2 –niezadowolony, 3 – trudno powiedzieć, 4 – zadowolony, 5 –bardzo zadowolony): 

 Ocena 

a)  Bezpieczeństwo publiczne  

b)  Rynek pracy  

c)  Infrastruktura sportowa i rekreacyjna  

d)  Aktywność społeczna   

e)  Oferta kulturalna  

f)  Tradycje regionalne  

g)  Turystyka  

h)  Edukacja  

i)  Ochrona zdrowia  

j)  Infrastruktura komunalna  

k)  Zarobki mieszkańców  

l)  Estetyka miejscowości  

m)  Oferta spędzania wolnego czasu  

n)  Ochrona środowiska naturalnego  

 
8. Czy w danych dziedzinach sytuacja w Pana/Pani gminie zmieniła się 

w ostatnich 6 latach? 

 Sytuacja 
pogorszyła 
się 

Sytuacja nie 
zmieniła się 

Sytuacja 
poprawiła 
się 

a) Bezpieczeństwo publiczne    

b) Rynek pracy    

c) Infrastruktura sportowa i rekreacyjna    

d) Aktywność społeczna     

e) Oferta kulturalna    

f) Tradycje regionalne    

g) Turystyka    

h) Edukacja    

i) Ochrona zdrowia    

j) Infrastruktura komunalna    

k) Zarobki mieszkańców    

l) Estetyka miejscowości    

m) Oferta spędzania wolnego czasu    

n) Ochrona środowiska naturalnego    
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9. Czy czuje się Pan/Pani związany ze swoim miejscem zamieszkania? 

a) □ tak 

b) □ nie 

c) □ nie wiem 

 

10. Które, Pana/Pani zdaniem, grupy społeczne mają najtrudniejszą sytuację jeśli 

chodzi o dostęp do rynku pracy? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

 

 Ocena 

a)  osoby w wieku 50+  

b)  młodzież do 30 roku życia  

c)  osoby długotrwale bezrobotne  

d)  osoby niepełnosprawne  

e)  kobiety  

f)  mieszkańcy terenów popegeerowskich  

g)  Inne grupy, które Pan/Pani dostrzega: 

……………………………………………………………………………….. 

 

 
11. W której gminie Pan/Pani mieszka? 

a) □ Kuźnica b) □ Krynki c) □ Sidra d) □ Sokółka e) □ Szudziałowo 

 

12. W jakim jest Pan/Pani wieku? 

a) □ poniżej 18 lat b) □ 18 – 24 lata c) □ 25 – 34 lata d) □ 35 – 44 lata 

e) □ 45 – 54 lata f) □ 55 – 64 lata g) □ 65 lat i więcej 

13. Płeć: a) □ kobieta b) □ mężczyzna 

 
14. Który sektor Pan/Pani reprezentuje? 

a) □ gospodarczy (przedsiębiorca) 

b) □ społeczny (osoba prywatna, organizacja pozarządowa), prosimy dookreślić: 

c) □ publiczny (samorząd) 

15. Aktywność zawodowa: 

a) □ prowadzę gospodarstwo rolne b) □ jestem emerytem/rencistą  

c) □ uczę się  d) □ jestem bezrobotny/a 

e) □ pracuję  f) □ prowadzę własną firmę 

g) □ studiuję 


