
   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu ropa inwestuj ąca w obszary wiejskie”. 
 

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana  
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
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ANKIETA  

diagnozująca problemy i potrzeby mieszkańców gmin: Krynki, Kuźnica, Sidra, 

Sokółka, Szudziałowo. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

Ankieta jest anonimowa. 

 

1. Płeć: 

€ Kobieta 

€ Mężczyzna 

2. Wiek: 

€ do 18 lat 

€ do 35 lat 

€ do 60 lat 

€ powyżej 60 lat 

3. Wykształcenie: 

€ Podstawowe 

€ Zawodowe 

€ Średnie 

€ Wyższe 

4. Aktywność zawodowa: 

€ pracuję 

€ uczę się  

€ studiuję 

€ prowadzę gospodarstwo rolne 

€ prowadzę własną firmę 

€ jestem emerytem/rencistą 

€ jestem bezrobotny/a 

€ jestem członkiem organizacji 

€ Inne (wskazać) ……………………… 

5. Miejsce zamieszkania: 

€€€€ Gmina Krynki 

€€€€ Gmina Kuźnica 

€€€€ Gmina Sidra 

€€€€ Gmina Sokółka 

€€€€ Gmina Szudziałowo 
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6. Jak ocenia Pani/Pan sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego: 

€€€€ bardzo dobra 

€€€€ raczej dobra 

€€€€ przeciętna 

€€€€ raczej zła 

€€€€ zła 

7. Jak ważne są poniższe problemy w Pani/ Pana gminie: 

Problem 
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Słaba promocja obszaru      
Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym 
baza gastronomiczno-noclegowa 

     

Brak punktu informacji turystycznej      
Utrudniony dostęp do komunikacji publicznej      
Zły stan dróg      
Bezrobocie      
Brak miejsc pracy      
Migracja zarobkowa      
Niski poziom dochodów      
Mała przedsiębiorczość mieszkańców      
Ograniczenia wynikające z ochrony przyrody      
Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych      
Nierozwinięte rolnictwo      
Brak współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą 

     

Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej      
Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy      
Niski poziom wykształcenia na wsi      
Słaba dostępność do usług edukacyjnych, brak możliwości 
dokształcania się 

     

Niedostateczna estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej      
Niewystarczające wsparcie inicjatyw lokalnych      
Mała oferta wydarzeń kulturalnych, regionalnych, 
historycznych, rekreacyjno-sportowych 
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Brak dbałości o zabytki      
Brak ochrony krajobrazu      
Zanieczyszczenie środowiska      
Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i 
historycznego 

     

Zły stan infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe 
wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 

     

Zły stan infrastruktury edukacyjnej i sportowej w tym słabe 
wyposażenie szkół, przedszkoli, obiektów sportowych 

     

Ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych 

     

Mało form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży      
Brak planów zagospodarowania przestrzennego      
Brak wizji rozwoju obszaru gminy      
Zła sytuacja budżetowa gminy      
Niska aktywność mieszkańców      
Mało organizacji społecznych      
Narastające problemy społeczne (przemoc, alkoholizm, 
ubóstwo, bezradność życiowa) 

     

Niedostateczna ilość działań na rzecz osób niepełnosprawnych      
Niedostosowanie budynków do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

     

Niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych      
Słaby dostęp do opieki zdrowotnej      
Mała liczba ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych      
Mało działań aktywizujących seniorów      
Mało inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii      
Ograniczony dostęp do Internetu      
Brak ogólnodostępnego miejsca „sali wystawowo-
konferencyjno-integracyjnej” dla spotkań promujących i 
integrujących społeczność lokalną 

     

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

 

 



   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu ropa inwestuj ąca w obszary wiejskie”. 
 

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana  
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

8. Proszę określić główne potrzeby Pani/Pana gminy w następujących 

obszarach: 

Demografia: 

 

 

Rynek pracy: 

  

 

Rolnictwo: 

 

 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia: 

 

 

Gospodarka, przedsiębiorczość (w tym organizacje pozarządowe): 

 

 

Infrastruktura: 

 

 

Turystyka: 
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Kultura: 

 

 

Edukacja (w tym edukacja przedszkolna): 

 

 

Inne: 

 

 

 

9. Które z wymienionych poniżej działań według Pani/Pana przyczynią się do 

rozwiązania problemów i zaspokojenia wynikających z nich potrzeb 

mieszkańców (proszę zaznaczyć 10 najistotniejszych): 

 Działanie 
 Wspieranie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej (z wyłączeniem usług 

rolniczych) 
 Inwestycje i inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki i gastronomii 
 Promocja obszaru, produktów, usług lokalnych i regionalnych 
 Tworzenie infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych 
 Promocja zdrowia i aktywnych form wypoczynku 
 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym integracja z otoczeniem 
 Projekty kulturalne i inwestycje w infrastrukturę kulturalną 
 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
 Działalność szkoleniowa na rzecz osób bezrobotnych i rolników 
 Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej 
 Działania na rzecz ochrony środowiska w tym edukacja ekologiczna 
 Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa historycznego i 

kulturalnego 
 Działania wspierające edukację, poprawę dostępności do usług społecznych i 

kulturalnych 
 Wspieranie działań artystycznych, kulturalnych 
 Rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk) 
 Remont i budowa dróg 
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 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
 Rozwój szkół (inwestycje i wyposażenie) 
 Zwiększenie estetyki gminy 
 Wzmacnianie kapitału społecznego i działania na rzecz aktywizacji społeczności 
 Wykorzystanie budynków gminy na nowe inwestycje społeczne 
 Powstawanie świetlic wiejskich 
 Inwestycje OZE 
 Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
 Stworzenie infrastruktury służącej integracji i promocji społeczności lokalnej „sali 

wystawowo-konferencyjno-integracyjnej” dla spotkań promujących i 
integrujących społeczność lokalną 

 Inne: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 


