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ANKIETA DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWA dlaANKIETA DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWA dla
Mieszkańców Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo na lataMieszkańców Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo na lata
2022-20302022-2030

1. Zaproszenie1. Zaproszenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dopiewo, przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju GminySzanowni Mieszkańcy Gminy Dopiewo, przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Dopiewo na lata 2022-2030. Poza realizowaniem bieżących zadań i aktualnych wyzwań – wobecDopiewo na lata 2022-2030. Poza realizowaniem bieżących zadań i aktualnych wyzwań – wobec
niełatwej i złożonej rzeczywistości, w której żyjemy - chcemy ambitnie projektować wieloletniąniełatwej i złożonej rzeczywistości, w której żyjemy - chcemy ambitnie projektować wieloletnią
przyszłość naszej lokalnej wspólnoty samorządowej, z pozytywną myślą o nowych pokoleniach.przyszłość naszej lokalnej wspólnoty samorządowej, z pozytywną myślą o nowych pokoleniach.
Dotychczasowa Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo pochodzi z 2016 roku i wymaga zastąpieniaDotychczasowa Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo pochodzi z 2016 roku i wymaga zastąpienia
nowym całościowym dokumentem, zarówno ze względu na zmianę przepisów prawa, jak równieżnowym całościowym dokumentem, zarówno ze względu na zmianę przepisów prawa, jak również
znaczące zmiany społeczno-gospodarcze oraz nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla Gminyznaczące zmiany społeczno-gospodarcze oraz nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla Gminy
Dopiewo. Szczególnie zależy nam na tym, aby zainicjowane działania programowe i projektowe stałyDopiewo. Szczególnie zależy nam na tym, aby zainicjowane działania programowe i projektowe stały
się dobrą okazją do wspólnej dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko o bieżącychsię dobrą okazją do wspólnej dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko o bieżących
sprawach całej Gminy, ale również przyszłości naszej „małej ojczyzny” w kilkunastoletniejsprawach całej Gminy, ale również przyszłości naszej „małej ojczyzny” w kilkunastoletniej
perspektywie. Już na pierwszym etapie podjętych prac - w momencie diagnozy Gminy w sferzeperspektywie. Już na pierwszym etapie podjętych prac - w momencie diagnozy Gminy w sferze
społecznej, gospodarczej i przestrzennej - zapraszam do wypełnienia Ankiety diagnostyczno-społecznej, gospodarczej i przestrzennej - zapraszam do wypełnienia Ankiety diagnostyczno-
rozwojowej. Chcemy otwarcie skorzystać z Państwa opinii na temat obecnej sytuacji i oczekiwanychrozwojowej. Chcemy otwarcie skorzystać z Państwa opinii na temat obecnej sytuacji i oczekiwanych
kierunków rozwoju. To ważne, aby Nowa Strategia Rozwoju - która w kolejnych miesiącach zostaniekierunków rozwoju. To ważne, aby Nowa Strategia Rozwoju - która w kolejnych miesiącach zostanie
poddana również szerokim konsultacjom społecznym - była wspólnym dziełem i wspólnympoddana również szerokim konsultacjom społecznym - była wspólnym dziełem i wspólnym
programem całej lokalnej społeczności Gminy Dopiewo. Udział w poniższej merytorycznej Ankiecieprogramem całej lokalnej społeczności Gminy Dopiewo. Udział w poniższej merytorycznej Ankiecie
niech stanie się pierwszym krokiem i pozytywnym wkładem w planowanie wspólnej dobrejniech stanie się pierwszym krokiem i pozytywnym wkładem w planowanie wspólnej dobrej
przyszłości! Zachęcam i pozdrawiam, Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewoprzyszłości! Zachęcam i pozdrawiam, Paweł Przepióra Wójt Gminy Dopiewo
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2. OCENA GMINY2. OCENA GMINY

    
    
  1. JAKOŚĆ, WARUNKI ŻYCIA    1. JAKOŚĆ, WARUNKI ŻYCIA  

Proszę ocenić poprzez zaznaczenie właściwego poziomuProszę ocenić poprzez zaznaczenie właściwego poziomu

    BARDZOBARDZO
DOBREDOBRE

DOBREDOBRE ŚREDNIEŚREDNIE ZŁEZŁE BARDZO ZŁEBARDZO ZŁE

1.1. Warunki1.1. Warunki
dla rozwoju przdla rozwoju prz
edsiębiorczościedsiębiorczości
1.2. Dostęp do1.2. Dostęp do
instytucji,instytucji,
placówekplacówek
usługowychusługowych
1.3. Dostęp do1.3. Dostęp do
infrastrukturyinfrastruktury
sportu isportu i
rekreacji,rekreacji,
ciekawegociekawego
spędzeniaspędzenia
czasuczasu
1.4. Dostęp do1.4. Dostęp do
infrastrukturyinfrastruktury
kultury ikultury i
rozrywkirozrywki
1.5. Poziom1.5. Poziom
oferty ioferty i
wydarzeńwydarzeń
kulturalnychkulturalnych
1.6. Stan1.6. Stan
środowiskaśrodowiska
naturalnegonaturalnego
1.7. Walory1.7. Walory
krajobrazowekrajobrazowe
1.8. Zagospoda1.8. Zagospoda
rowanierowanie
przestrzeniprzestrzeni
publicznychpublicznych
(np. place,(np. place,
skwery, parki)skwery, parki)
1.9. Stan i1.9. Stan i
jakość drógjakość dróg
1.10. Dostęp1.10. Dostęp
dodo
infrastruktury -infrastruktury -
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wodociągiwodociągi
1.11. Dostęp1.11. Dostęp
dodo
infrastruktury -infrastruktury -
kanalizacjakanalizacja
1.12.1.12.
DostępnośćDostępność
transportutransportu
publicznegopublicznego
1.13.1.13.
BezpieczeństwBezpieczeństw
o publiczneo publiczne
1.14. Poziom1.14. Poziom
wykształceniawykształcenia
mieszkańcówmieszkańców
1.15. Rynek1.15. Rynek
pracypracy
(możliwość(możliwość
zatrudnienia)zatrudnienia)
1.16.1.16.
Dostępność iDostępność i
jakość pomocyjakość pomocy
społecznejspołecznej
1.17.1.17.
Dostępność iDostępność i
jakość opiekijakość opieki
zdrowotnejzdrowotnej
1.18.1.18.
Dostępność iDostępność i
jakość edukacjijakość edukacji
przedszkolnejprzedszkolnej
1.19.1.19.
Dostępność iDostępność i
jakośćjakość
szkolnictwa naszkolnictwa na
poziomiepoziomie
podstawowympodstawowym
1.20.1.20.
Dostępność iDostępność i
jakośćjakość
szkolnictwa naszkolnictwa na
poziomiepoziomie
średnimśrednim
1.21.1.21.
DostępnośćDostępność
lokalnej prasylokalnej prasy
1.22.1.22.
Dostępność doDostępność do
bazy gastronobazy gastrono
micznejmicznej

Strona 3/11Strona 3/11

http://www.ankietaplus.pl


Ankieta+Ankieta+ to całkowicie darmowa platforma do to całkowicie darmowa platforma do
tworzenia ankiet, testów i formularzy. tworzenia ankiet, testów i formularzy. Załóż darmoweZałóż darmowe
kontokonto..

1.23.1.23.
Dostępność doDostępność do
bazybazy
noclegowejnoclegowej
1.24.1.24.
AktywnośćAktywność
środowiskśrodowisk
lokalnychlokalnych
1.25. Dostęp1.25. Dostęp
do Internetudo Internetu
1.26. Dostęp1.26. Dostęp
do usługdo usług
publicznychpublicznych
świadczonychświadczonych
przez Internetprzez Internet
1.27.1.27.
DostępnośćDostępność
terenówterenów
przeznaczonycprzeznaczonyc
h podh pod
inwestycjeinwestycje
1.28.1.28.
DostępnośćDostępność
terenówterenów
przeznaczonycprzeznaczonyc
h podh pod
zabudowęzabudowę
mieszkaniowąmieszkaniową
1.29. Rozwój1.29. Rozwój
rolnictwa irolnictwa i
branży rolno-branży rolno-
spożywczejspożywczej
1.30.1.30.
AtrakcyjnośćAtrakcyjność
gminy dlagminy dla
turystówturystów
1.31.1.31.
AtrakcyjnośćAtrakcyjność
gminy dlagminy dla
mieszkańcówmieszkańców
1.32. Jakość1.32. Jakość
rządzenia orazrządzenia oraz
funkcjonowaniefunkcjonowanie
administracji wadministracji w
gminiegminie
1.33.1.33.
Dostępność doDostępność do
informacjiinformacji
publicznejpublicznej
1.34. Udział1.34. Udział
mieszkańca wmieszkańca w

Strona 4/11Strona 4/11

http://www.ankietaplus.pl


Ankieta+Ankieta+ to całkowicie darmowa platforma do to całkowicie darmowa platforma do
tworzenia ankiet, testów i formularzy. tworzenia ankiet, testów i formularzy. Załóż darmoweZałóż darmowe
kontokonto..

budżeciebudżecie
(budżet(budżet
obywatelski)obywatelski)
1.35.1.35.
AtrakcyjneAtrakcyjne
miejsca pracymiejsca pracy
1.36. Jakość1.36. Jakość
środowiskaśrodowiska
naturalnegonaturalnego

  

3. MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA3. MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA

    
    
  2. Jakie są Pani/Pana zdaniem najmocniejsze strony Gminy Dopiewo? Co je wyróżnia? Proponujemy  2. Jakie są Pani/Pana zdaniem najmocniejsze strony Gminy Dopiewo? Co je wyróżnia? Proponujemy
wskazać maksymalnie 5.  wskazać maksymalnie 5.  

    

  

    
  3. PRIORYTETY    3. PRIORYTETY  

Proszę wybrać maksymalnie 5 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwójProszę wybrać maksymalnie 5 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój
Gminy Dopiewo w latach 2022-2030 oraz na rozwiązanie istniejących problemów i barierGminy Dopiewo w latach 2022-2030 oraz na rozwiązanie istniejących problemów i barier
rozwojowychrozwojowych

        3.1. Budowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych  3.1. Budowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych
    3.2. Budowa i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych i rozrywkowych  3.2. Budowa i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych i rozrywkowych
    3.3. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych i chodników  3.3. Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych i chodników
    3.4. Rozwój transportu publicznego  3.4. Rozwój transportu publicznego
    3.5. Rozwój infrastruktury (kanalizacja, wodociągi)  3.5. Rozwój infrastruktury (kanalizacja, wodociągi)
    3.6. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaika  3.6. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaika
    3.7. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych  3.7. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych
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    3.8. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza  3.8. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza
    3.9. Modernizacja i doposażenie budynków oświatowych  3.9. Modernizacja i doposażenie budynków oświatowych
    3.10. Renowacja zabytkowej zabudowy  3.10. Renowacja zabytkowej zabudowy
    3.11. Rozwój turystyki  3.11. Rozwój turystyki
    3.12. Przyciąganie nowych mieszkańców  3.12. Przyciąganie nowych mieszkańców
    3.13. Przyciąganie nowych inwestorów  3.13. Przyciąganie nowych inwestorów
    3.14. Udogodnienia dla przedsiębiorców  3.14. Udogodnienia dla przedsiębiorców
    3.15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, skwerów)  3.15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, skwerów)
    3.16. Zagospodarowanie wolnych terenów gminnych na tereny zielone i place zabaw  3.16. Zagospodarowanie wolnych terenów gminnych na tereny zielone i place zabaw
    3.17. Aktywizacja mieszkańców w celu podnoszenia kompetencji  3.17. Aktywizacja mieszkańców w celu podnoszenia kompetencji
    3.18. Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych  3.18. Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych
    3.19. Poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej  3.19. Poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej
    3.20. Rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych  3.20. Rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
    3.21. Rozwinięcie centrum aktywności lokalnej  3.21. Rozwinięcie centrum aktywności lokalnej
    3.22. Poprawa komunikacji między samorządem a mieszkańcami  3.22. Poprawa komunikacji między samorządem a mieszkańcami
    3.23. Realizacja programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii  3.23. Realizacja programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii
    3.24. Sprawny urząd  3.24. Sprawny urząd
    3.25. Promocja gminy  3.25. Promocja gminy
    3.26. Rozwój sieci internetowej  3.26. Rozwój sieci internetowej
    3.27. Rozwój usług publicznych drogą elektroniczną  3.27. Rozwój usług publicznych drogą elektroniczną
    3.28. Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw  3.28. Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw
    3.29. Wspieranie kreatywnych uczniów  3.29. Wspieranie kreatywnych uczniów

  

    
  4. PROBLEMY SPOŁECZNE    4. PROBLEMY SPOŁECZNE  

Proszę ocenić poprzez zaznaczenie właściwej skali problemuProszę ocenić poprzez zaznaczenie właściwej skali problemu

    WYSOKIEWYSOKIE
ZAGROŻENIEZAGROŻENIE

ŚREDNIEŚREDNIE
ZAGROŻENIEZAGROŻENIE

NISKIENISKIE
ZAGROŻENIEZAGROŻENIE

BRAK PROBLEMUBRAK PROBLEMU

4.1. Przestępczość4.1. Przestępczość
ogółemogółem
4.2. Przestępczość4.2. Przestępczość
młodocianychmłodocianych
4.3. Bezrobocie4.3. Bezrobocie
4.4. Bieda4.4. Bieda
4.5. Przemoc w4.5. Przemoc w
rodzinierodzinie
4.6. Alkoholizm4.6. Alkoholizm
4.7. Narkomania4.7. Narkomania
4.8. Wzrost liczby4.8. Wzrost liczby
osób starszychosób starszych
4.9. Wzrost liczby4.9. Wzrost liczby
osóbosób
niepełnosprawnycniepełnosprawnyc
hh
4.10. Wzrost liczby4.10. Wzrost liczby
osób chorychosób chorych
4.11. Brak4.11. Brak
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wykwalifikowanycwykwalifikowanyc
h pracownikówh pracowników
4.12. Brak4.12. Brak
atrakcyjnychatrakcyjnych
miejsc pracymiejsc pracy
4.13. Niski poziom4.13. Niski poziom
oświaty i zajęćoświaty i zajęć
pozalekcyjnychpozalekcyjnych

  

    
  5. Czy widzi Pani/Pan inne ważne problemy Gminy Dopiewo? Np. przestrzenne, gospodarcze?    5. Czy widzi Pani/Pan inne ważne problemy Gminy Dopiewo? Np. przestrzenne, gospodarcze?  

Jeśli tak, proszę je wpisać.Jeśli tak, proszę je wpisać.

    

  

4. PRZYSZŁOŚĆ GMINY4. PRZYSZŁOŚĆ GMINY

    
    
  6. INWESTYCJE    6. INWESTYCJE  

Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje/przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny byćProszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje/przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być
zrealizowane do 2030 roku na terenie Gminy Dopiewozrealizowane do 2030 roku na terenie Gminy Dopiewo

    I. INWESTYCJAI. INWESTYCJA

LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

TERMIN:TERMIN:

II. INWESTYCJAII. INWESTYCJA
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LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

TERMIN:TERMIN:

III. INWESTYCJAIII. INWESTYCJA

LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

TERMIN:TERMIN:

  

    
  7. REWITALIZACJA    7. REWITALIZACJA  

Proszę wymienić 3 obiekty/obszary na terenie Gminy Dopiewo, które Pani/Pana zdaniem w pierwszejProszę wymienić 3 obiekty/obszary na terenie Gminy Dopiewo, które Pani/Pana zdaniem w pierwszej
kolejności wymagają rewitalizacji/odnowienia/modernizacji/zmiany funkcji. Jeśli to możliwe, proszę okolejności wymagają rewitalizacji/odnowienia/modernizacji/zmiany funkcji. Jeśli to możliwe, proszę o
wyjaśnienie.wyjaśnienie.

    I. OBIEKT/OBSZARI. OBIEKT/OBSZAR

LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

WYJAŚNIENIE:WYJAŚNIENIE:

II. OBIEKT/OBSZARII. OBIEKT/OBSZAR

LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

WYJAŚNIENIE:WYJAŚNIENIE:

III. OBIEKT/OBSZARIII. OBIEKT/OBSZAR

LOKALIZACJA:LOKALIZACJA:

WYJAŚNIENIE:WYJAŚNIENIE:

  

    
  8. OBRAZ GMINY    8. OBRAZ GMINY  

Proszę ocenić poniższe opisy dotyczące Gminy DopiewoProszę ocenić poniższe opisy dotyczące Gminy Dopiewo

    BARDZOBARDZO
WYSOKAWYSOKA

WYSOKAWYSOKA PRZECIĘTNAPRZECIĘTNA NISKANISKA BARDZOBARDZO
NISKANISKA

NIENIE
DOTYCZYDOTYCZY

GminaGmina
atrakcyjnaatrakcyjna
dodo
zamieszkanizamieszkani
aa
GminaGmina
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atrakcyjnaatrakcyjna
do pracydo pracy
Gmina przedGmina przed
siębiorczasiębiorcza
GminaGmina
atrakcyjnaatrakcyjna
do życiado życia
GminaGmina
atrakcyjnaatrakcyjna
dodo
wypoczynkuwypoczynku
GminaGmina
wyróżniającawyróżniająca
się wsię w
regionieregionie
GminaGmina
dobrze skomdobrze skom
unikowanaunikowana
GminaGmina
bezpiecznabezpieczna
Gmina samoGmina samo
wystarczalnawystarczalna
Gmina, zGmina, z
którą chcektórą chce
się związaćsię związać

  

    
  9. WIZJA GMINY    9. WIZJA GMINY  

Z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę Dopiewo w roku 2030? Proszę zaznaczyć jednąZ czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę Dopiewo w roku 2030? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź.odpowiedź.

        Z gminą atrakcyjną dla mieszkańców  Z gminą atrakcyjną dla mieszkańców
     Z gminą atrakcyjną dla turystów   Z gminą atrakcyjną dla turystów
     Z gminą atrakcyjną dla przedsiębiorców   Z gminą atrakcyjną dla przedsiębiorców
     Z gminą z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych   Z gminą z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych
     Z gminą samowystarczalną energetycznie   Z gminą samowystarczalną energetycznie
     Z gminą ekologiczną   Z gminą ekologiczną

  Z czymś innym:  Z czymś innym:

  

5. METRYCZKA5. METRYCZKA

Proszę uzupełnićProszę uzupełnić
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kontokonto..

    
    
  10. Pani/Pana wiek?    10. Pani/Pana wiek?  

        18-25  18-25
     26-35   26-35
     36-50   36-50
     51-65   51-65
     66 i więcej   66 i więcej

  

    
  11. Pani/Pana wykształcenie?    11. Pani/Pana wykształcenie?  

        podstawowe  podstawowe
     zawodowe   zawodowe
     średnie   średnie
     wyższe   wyższe

  

    
  12. Jaka jest Pani/Pana aktywność zawodowa?    12. Jaka jest Pani/Pana aktywność zawodowa?  

        własna działalność gospodarcza  własna działalność gospodarcza
     praca u pracodawcy sektora prywatnego   praca u pracodawcy sektora prywatnego
     praca w sektorze publicznym   praca w sektorze publicznym
     praca w organizacji pozarządowej   praca w organizacji pozarządowej
     bezrobotny   bezrobotny
     emeryt/rencista   emeryt/rencista
     rolnik   rolnik
     uczeń/student   uczeń/student
     inne   inne

    

  

    
  13. Czy pracuje Pani/Pan na terenie Gminy Dopiewo?    13. Czy pracuje Pani/Pan na terenie Gminy Dopiewo?  

        TAK  TAK
     NIE   NIE

  Jeśli NIE, proszę podać miasto/gminę  Jeśli NIE, proszę podać miasto/gminę

  

    
  14. Jakim środkiem transportu podróżuje Pani/Pan do pracy?    14. Jakim środkiem transportu podróżuje Pani/Pan do pracy?  
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  15. Mieszkam na terenie Gminy Dopiewo    15. Mieszkam na terenie Gminy Dopiewo  

        do 5 lat  do 5 lat
     6-10 lat   6-10 lat
     11 lat i więcej   11 lat i więcej
     nie dotyczy   nie dotyczy

    

  

    
  Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety!    Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety!  
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