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ANKIETA 

na potrzeby sporządzenia 
Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 

 
Szanowni Państwo, dla Gminy Bartniczka zostanie opracowana nowa Strategia Rozwoju na lata 

2021-2025. Poprzednia Strategia obejmowała lata 2016 – 2020 i utraciła już walor aktualności. Wiele 
zadań zapisanych w poprzednim dokumencie udało się zrealizować, jednakże część wyznaczonych 
celów pozostała jeszcze do zrealizowania lub też wymaga zaktualizowania. Jeśli chcą Państwo mieć 
wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy to prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie to 

będzie cennym materiałem badawczym do sformułowania diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Gminy Bartniczka, ważnym miernikiem jakościowej oceny poziomu 

życia w Gminie i oczekiwań lokalnej społeczności. 
 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
Badanie ankietowe będzie przeprowadzane od 5 marca 2021 roku do 4 kwietnia 2021 roku. 

 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety elektronicznie skanując poniższy kod QR 

 

 
 

Na początek prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na terenie 
Gminy Bartniczka (znakiem X) w podstawowych obszarach działań. 

 
I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie Gminy Bartniczka biorąc pod uwagę: 

KOMUNIKACJA I DOSTĘP DO MEDIÓW 

Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

jakość dróg, ulic      
dostępność chodników      
stan, jakość chodników      

dostęp do ścieżek rowerowych      
dostęp do komunikacji zbiorowej (pks, busy)      

dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi)      
dostęp do infrastruktury technicznej (kanalizacja)      
dostęp do infrastruktury technicznej (gazociągi)      
dostęp do nowoczesnych technologii (komputer, 

internet) 
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EDUKACJA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIATY, KULTURA 

Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

jakość kształcenia w szkołach      
liczebność klas w szkołach      

dostępność przedszkoli      
dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy, 

szkolenia) 
     

dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (np. 
nauka języków, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne i 

sportowe) 
     

oferta kulturalna      
 

SPORT, ZDROWIE 

Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

dostępność lekarza rodzinnego      
dostępność lekarzy specjalistów      

jakość świadczonych usług opieki zdrowotnej      
dostępność placu zabaw      

stan i wyposażenie placów zabaw      
poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej      

dostępność miejsc sportu i rekreacji      
 

OCHRONA ŚRODOWISKA i WYGLĄD GMINY BARTNICZKA 

Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

stan środowiska przyrodniczego      
narażenie na zanieczyszczenia powietrza      

narażenie na hałas      
stan oświetlenia ulicznego      

stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc spacerowych      
estetykę miejscowości i poszczególnych nieruchomości      

atrakcyjność turystyczną Gminy Bartniczka      
czystość i porządek na terenie Gminy Bartniczka      

 
II. Ocena jakości życia i diagnoza aktywności ludności   
 

1) Proszę ocenić poziom występowania problemów na terenie Gminy Bartniczka w skali 
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że problem nie występuje lub jest znikomy, natomiast 5 oznacza, 
że problem występuje z dużym nasileniem. 

punktacja 1 2 3 4 5 
alkoholizm      

przemoc      
uzależnienia      

ubóstwo      
bezrobocie      
słaba oferta 
kulturalna 

     

słaba oferta 
sportowa 

     

 
2) Jak ocenia Pan(i) aktywność ludności poprzez udział w konkursach, imprezach sportowych i 

kulturalnych, grupach działania na terenie Gminy Bartniczka? 
o bardzo duża  o duża  o mała  o bardzo mała  
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3) Czy uczestniczy Pan(i) w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie 

Gminy Bartniczka? 
o zawsze  o często  o rzadko    

 
4) Jak spędza Pan(i) swój wolny czas? 

o odpoczywam w domu (tv, komputer)  
o uprawiam sport, idę na spacer  
o odwiedzam znajomych lub rodzinę  
o idę na koncert, piknik, imprezę  
o podróżuję  

5) Jak często korzysta Pan(i) z  infrastruktury rekreacyjnej (boisko, plac zabaw, tereny 
spacerowe) na terenie Gminy Bartniczka? 

o zawsze  o często  o rzadko   
 

6) Kto Pani/Pana zdaniem jest najbardziej narażony na wykluczenie społeczne na terenie 
Gminy Bartniczka (proszę wybrać jedną odpowiedź)? 

o bezrobotni  o niepełnosprawni  o osoby starsze   
 

7) Jaki jest główny powód problemów społecznych i zawodowych mieszkańców Gminy 
Bartniczka (proszę wybrać jedną odpowiedź)? 

o brak odpowiedniego wykształcenia 
o brak motywacji i chęci rozwoju 
o niski stopień przedsiębiorczości 
o brak odpowiednich wzorców 

 
8) Jak wyobraża sobie Pani/Pan swoją sytuację społeczno – materialną za 5 lat? 

o moja sytuacja poprawi się znacznie 
o moja sytuacja będzie na podobnym jak obecnie poziomie 
o moja sytuacja ulegnie pogorszeniu 
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III. Mocne i słabe strony  
Jakie są według Pani/Pana największe problemy Gminy Bartniczka, a gdzie widać perspektywy 

rozwoju. Prosimy ocenić elementy wymienione w tabeli (znakiem X). 

 
IV. Ocena najważniejszych potrzeb, czyli w co należy inwestować na terenie Gminy Bartniczka? 

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
o Rozbudowa dróg, ulic i parkingów 
o Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 
o Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
o Rozbudowa i modernizacja sieci gazowej 
o Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej 
o Inwestycje w odnawialne źródła energii 
o Inwestycje w oświatę i edukację 
o Poprawa dostępności przedszkoli i żłobków 
o Aktywizacja osób starszych i opieka nad nimi 
o Poprawa warunków dla inwestorów 
o Wsparcie dla osób najbiedniejszych 
o Dofinansowanie opieki zdrowotnej i badań profilaktycznych 
o Rozwój terenów sportowych rekreacyjnych 
o Promocja i rozwój turystyki 
o Organizacja imprez sportowych, inwestycje w sport   
o Promocja i inwestycje w kulturę  
o Inne (proszę wymienić)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V. Jeśli mają Państwo własne pomysły, uwagi i wnioski jakie należy wykorzystać przy 

opracowaniu Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata  
2021-2025, to proszę je wskazać poniżej? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VI.  Metryczka 
1) W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje? 

o do 24 lat 

 zdecydowanie 
słaba strona 

słaba 
strona 

czynnik 
obojętny 

silna 
strona 

zdecydowanie 
silna strona 

dostępność komunikacyjna      
infrastruktura komunalna 

(wodociągi) 
     

infrastruktura komunalna 
(kanalizacja) 

     

infrastruktura komunalna (gaz)      
dostęp do nowoczesnych 

technologii i internetu 
     

rynek pracy      
oferta edukacyjna      

oferta sportowo - rekreacyjna      
oferta turystyczna      

kultywowanie tradycji i zwyczajów      
przedsiębiorczość mieszkańców      

aktywność związków i stowarzyszeń 
itp. 

     

walory przyrodnicze      
walory historyczne i zabytkowe      
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o 25-35 lat 
o 36-50 lat 
o 51-70 lat 
o co najmniej 71 lat 

2) Płeć: 
o kobieta 
o mężczyzna 

3) Proszę określić swój związek z Gminą Bartniczka: 
o tu mieszkam i pracuję  
o tylko tu mieszkam 

 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

Wypełnione ankiety należy dostarczać w terminie od 5 marca 2021 roku do 4 kwietnia 2021 r.: drogą elektroniczną na adres 
piotr@ugbartniczka.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, z dopiskiem „ankiety 
– strategia” lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka (sprawą zajmuje się Pan Piotr Ruciński). Ankietę 

można wypełnić też interaktywnie pod adresem https://forms.gle/KR8AmMyVX7RXNaEH8  

mailto:piotr@ugbartniczka.pl
https://forms.gle/KR8AmMyVX7RXNaEH8

