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ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKA ŃCÓW 
OBSZARU 

 Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowi ączki  

Szanowni Państwo, Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki podejmuje 
działania, mające na celu określenie kierunków strategii na lata 2014-2020 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą  prośbą                       
o wypełnienie ankiety , dzięki której możliwe będzie określenie potrzeb mieszkańców, 
kierunków działalności Stowarzyszenia, słabych i mocnych stron  obszaru. Informacje 
uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej części prac związanych 
z budową Strategii na lata 2014-2020 

Niniejsza ankieta jest anonimowa -2015rok: 
 
 
1. Metryczka ( Prosz ę  wstawi ć „x”  we wła ściwej  kratce) 
 
1.Płeć 
     

 
2.Rok urodzenia  

Kobieta  Mężczyzna  
 
 

  

 
2. Wykształcenie  

Podstawowe/ 
Gimnazjalne 

Średnie  Zawodowe  Policealne Wyższe 

     
 

3. Grupa Społeczna  
Bezrobotna/y  Uczeń/ 

Student/ka 
Pracow
nik 

Przedsiębiorca Rolnik Rencista/ka 
Emeryt/ka  

Inna  
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2. Jaki sektor Pani/Pan reprezentuje 
 

 

 

3.  Któr ą  gmin ę Pan(i)  reprezentuje: 

 
 

4. Czy zna lub słyszał/a Pan/i o Stowarzyszeniu Lok alna Grupa Działania (LGD) 
Dorzecza Zgłowi ączki?  

� TAK  

� NIE  

5. Czy korzystał/a Pan/i ze wsparcia jakie oferował o LGD Dorzecza Zgłowi ączki?  
� TAK  

� NIE  

6. Które inicjatywy/projekty kojarzy Pan/i z działa lnością LGD Dorzecza 
Zgłowi ączki?  
 
� działania promocyjne (np. konkursy fotograficzne, warsztaty plastyczne, warsztaty 

kulinarne, publikacje) 

� szkolenia  

� doradztwo  

� impreza plenerowa / wydarzenie kulturalne/wydarzenia sportowe  

� wsparcie dla przedsiębiorców  

� wsparcie dla rolników  

� wsparcie dla rybaków 

� działania z zakresu ochrony środowiska (np. rekultywacja, oczyszczanie zbiorników 

wodnych) 

� wsparcie dla organizacji pozarządowych (np. OSP, stowarzyszenia) 

� wsparcie budowy infrastruktury społecznej na terenach wiejskich  

� promocja/rozwijanie produktów lokalnych  

Sektor  

osoba 
fizyczna 

kościoły                   
i  związki 
wyznaniowe 

jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

organizacje 
pozarządowe 

przedsiębiorcy  
 

     

Gmina  
Baruchowo Boniewo Brześć 

Kujawski 
Choceń Chodecz Fabianki Izbica 

Kujawska 
 
 
 

      

Kowal Miasto 
Kowal  

Lubanie Lubraniec  Lubień 
Kujawski 

Włocławek   
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� Inne: ……………………………………………………………………………… 

 

7. Skąd czerpie Pan/i informacje na temat działa ń realizowanych przez LGD 
Dorzecza Zgłowi ączki?  
� Internet  

� bezpośredni kontakt z Biurem LGD  

� radio / TV  

� ulotki/prasa/wydarzenia 

� nigdy nie słyszałem o LGD  Dorzecza Zgłowiączki 

� Inne: ……………………………………………………………………………… 

 

8. Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury technicz nej na terenie swojej gminy 
 

 
 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Słabo 
Bardzo 
słabo 

Infrastruktura  
drogowa 

     

Infrastruktura 
wodociągowa 

     

Infrastruktura 
kanalizacyjna 

     

Infrastruktura 
energetyczna - 
ciepłownicza 

     

Dostęp do gazu 
sieciowego 

     

Oświetlenie ulic, 
placów, osiedli 

     

Dostęp do ścieżek 
rowerowych 

     

Dostęp do chodników      

Dostęp do sieci 
telefonicznej 

     

Dostęp do sieci 
internetowej 
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9. Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury społeczn ej oraz dost ępność i jako ść 
usług społecznych na terenie swojej gminy 
 

 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Słabo 
Bardzo 
słabo 

Infrastruktura kulturalna      

Infrastruktura 
edukacyjna i 
wychowawcza 

     

Jakość usług 
edukacyjnych 

     

Dostęp do przedszkoli i 
żłobków 

     

Dostęp do biblioteki      

Dostępność usług 
transportu publicznego 

     

Infrastruktura 
turystyczna i 
wypoczynkowa 

     

Infrastruktura sportowa 
i rekreacyjna (boiska, 
siłownie zewnętrzne, 
inne) 

     

Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy 
społecznej 

     

Dostępność i jakość 
usług medycznych i 
pomocy społecznej 

     

 
10. Jak Pan/i ocenia ofert ę kulturaln ą (imprezy, zaj ęcia edukacyjne, artystyczne, 

rekreacyjne) w świetlicy wiejskiej lub o środku kultury i/lub sportu 
znajduj ącego si ę w Pana/i miejscu zamieszkania/Gminie? * 

� Bardzo urozmaicona, atrakcyjna, ciekawa  

� W pełni zaspokaja moje potrzeby kulturalne  

� Od czasu do czasu coś się dzieje, ale zbyt rzadko  

� Prawie nic się nie dzieje  

� W ogóle nic się nie dzieje  

� Nie mam wiedzy, co się dzieje w tych obiektach  

� Nie dotyczy, w moim miejscu zamieszkania nie ma takich obiektów  
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11. Jak ocenia Pan/Pani sytuacj ę gospodarcz ą i rynek pracy na terenie swojej 

gminy  
 

 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Słabo Bardzo słabo 

Poziom 
bezrobocia 

     

Możliwość 
zdobycia 
zatrudnienia 

     

Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

     

Instrumenty 
wsparcia dla osób 
bezrobotnych 

     

Możliwość 
podnoszenia 
kwalifikacji dla 
osób 
zatrudnionych 

     

Atrakcyjność 
inwestycyjna 
obszaru działania 
LGD Dorzecza 
Zgłowiączki 

     

Współpraca 
samorządów i 
przedsiębiorców  

     

System 
wspierania 
przedsiębiorczości 

     

 
 

12. Jak Pan/i ocenia ofert ę rekreacyjno-turystyczn ą (rajdy rowerowe, rajdy 
piesze, turnieje sportowe, zorganizowane biegi, zaw ody nordic walking, 
spływy kajakowe i inne) w Pana/i miejscu zamieszkan ia/Gminie?  
 

� Bardzo urozmaicona, atrakcyjna, ciekawa  

� W pełni zaspokaja moje potrzeby kulturalne  

� Od czasu do czasu coś się dzieje, ale zbyt rzadko  

� Prawie nic się nie dzieje  

� W ogóle nic się nie dzieje  

� Nie dotyczy, nie interesuje mnie tego typu oferta  
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13. Jakie s ą główne bariery rozwoju obszaru działania LGD Dorze cza 
Zgłowi ączki? Którymi problemami powinno si ę zająć w pierwszej kolejno ści? 
(Prosz ę wskaza ć 6) 

� Zaniedbana lub niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (drogi, chodniki, 

sieci wod-kan, sieć gazowa, oświetlenie dróg itp.)  

� Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura społeczna (np. brak domów kultury, świetlic 

wiejskich, przedszkoli, miejsc spotkań itp.)  

� Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna (np. boiska, siłownie 

zewnętrzne, place zabaw, ścieżki zdrowia itp.)  

� Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna (np. brak ścieżek rowerowych, 

miejsc parkingowych i postojowych, punktów obsługi turystycznej, wiat 

turystycznych itp.)  

� Nieskuteczna/niewłaściwa promocja turystyczna  

� Niewłaściwa promocja produktów lokalnych  

� Brak miejsc pracy  

� Niski poziom dochodów mieszkańców  

� Migracje zarobkowe i odpływ młodych mieszkańców do miast i za granicę  

� Brak wsparcia dla inicjatyw młodzieżowych  

� Brak wsparcia dla inicjatyw realizowanych przez seniorów (np. uniwersytety III 

wieku)  

� Starzenie się społeczeństwa  

� Niska aktywność obywatelska  

� Ograniczona możliwość rozwoju przedsiębiorstw/zły klimat dla biznesu  

� Brak chęci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  

� Niski poziom nauczania w szkołach  

� Niedostosowany profil nauczania do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy  

� Inne:…………………………………………………………………………………  

14. Jakie Pani/Pana zdaniem obszary powinny być objęte wsparciem w perspektywie 
finansowej 2014-2020: 

(Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

� Zagospodarowanie przestrzeni publicznej/ Rewitalizacja miejscowości 

� Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

lub kulturalnej 

� Wsparcie przedsiębiorczości oparte  m.in. na rozpoczęciu jak i rozwoju działalności 

gospodarczej 
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� Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie 

istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych 

przez inkubator 

� Podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów 

� Wzmocnienie kapitału społecznego (w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych) 

� Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  produktów rolnych 

� Wspieranie współpracy między podmiotami  prowadzącymi działalność gospodarczą  

na obszarze wiejskim 

� Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                         

( m.in. tworzenie klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów 

młodzieżowych, klubów pracy oraz  aktywizacji społeczno-zawodowej) 

� Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

� Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji 

polegających na budowie lub modernizacji targowisk 

� Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i 

animacji społecznej 

� Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w 

tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-

społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych 

� Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian   

klimatycznych a także innowacji 

� Rozwój infrastruktury drogowej 

� Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

� Inne:…………………………………………………………………………. 

 

15. Jakiego rodzaju wsparcia Pani/ Pana zdaniem oczekują mieszkańcy przy 
ubieganiu się o środki z UE? 
(można udzielić więcej niż jednej odpowiedzi) 
 
� Indywidualne doradztwo 

 
� Specjalistyczne szkolenia tematyczne ( finanse, prawo i inne) 

 
� Pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników 

 
� Koordynacja/ liderowanie w ramach grupy podobnych projektów 

 
� Inne ( jakie?):………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
      


