KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
……………………..
miejscowość, data
Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankietowego! Celem badania jest poznanie opinii
mieszkańców nt. szans i zagrożeń, jako czynników zewnętrznych kształtujących rozwój naszego
obszaru oraz mocnych i słabych stron, jako czynników wewnętrznych (analiza SWOT). Badanie
prowadzone jest w związku z trwającymi przygotowaniami LGD Ziemi Siedleckiej do aplikowania
o środki w ramach Programu Leader PROW 2014-2020, a jego wyniki wykorzystane zostaną
w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

WYBRANE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ GMINY
(Społeczność i władze lokalne mają bezpośredni wpływ na nie i mogą je kształtować.)
(Te z nich, które stanowią atut, zaletę i przewagę w Państwa gminie prosimy zaznaczyć literą „M”, (jako mocna
strona), natomiast te, które mogą być słabością i barierą w rozwoju, prosimy zaznaczyć literą „S” (jako słaba
strona).
Należy zaznaczyć od 10 do 15 czynników literką „M” (mocna strona), jak również od 10 do 15 czynników literką
„S” (słaba strona).
Wyszczególnienie
1. Atrakcyjność przyrodnicza gminy
2. Stan czystości środowiska przyrodniczego w gminie
3. Tendencje do osiedlania się na obszarach wiejskich
4. Stan dróg na terenie gminy
5. Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych (asfaltowanie, stabilizacja, utwardzanie gruzem itp.)
6. Stan i znacząca ilość chodników ulicznych
7. Stan i znacząca ilość ścieżek rowerowych w gminie
8. Jakość oświetlenia ulicznego (w tym oświetlenia ledowego )
9. Utrzymanie porządku w wiatach przystankowych oraz ich otoczeniu
10. Budowa sygnalizacji świetlnych i zaznaczanie przejść ulicznych
11. Utrzymanie porządku na poboczach dróg, przycinanie drzew itp.
12.Wystarczająca ilość i dostosowane do potrzeb drogowe połączenia komunikacyjne (busy, autobusy
itp.)
13. Wyposażenie w sprzęt do utrzymania porządku na drogach (odśnieżanie, wykaszanie rowów itp.)
14. Stan terenów rekreacyjnych na terenie gminy (parki, skwery, zieleńce, itp.)
15. Prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej na obszarach pominiętych i
zapomnianych
16. Zasoby sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
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17. Zasoby sieci wodociągowej w gminie oraz obiektów jej towarzyszących (np. stacje uzdatniania
wody)
18. Zasoby sieci gazowej
19. Dostęp do internetu
20. Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii (OZE )
21. Stopniowe przeprowadzanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
22. Emigracja ludzi młodych z obszaru gminy
23. Proces tworzenia nowych miejsc pracy
24. Możliwości rozwoju działalności gospodarczej poprzez lokalne zasoby naturalne
25. Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości
26. Tworzenie optymalnych warunków dla przyciągnięcia kapitału zewnętrznego (inwestorów spoza
gminy)
27. Prowadzenie w Urzędzie Gminy i jego jednostkach organizacyjnych działań mających na celu
wzrost skuteczności pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej
28. Poziom rozwoju rolnictwa (znacząca ilość większych gospodarstw, brak problemów z następcami,
brak problemów ze sprzedażą produktów rolnych )
29. Dostępność przedszkoli i proces oddawania do użytku nowych przedszkoli
30. Wyposażenie szkół w rzeczowe pomoce dydaktyczne (komputery, pracownie biologiczne,
chemiczne, fizyczne itp.)
31. Jakość pozalekcyjnych działań prowadzonych przez szkoły (zajęcia pozalekcyjne, sport
pozaszkolny, świetlice i place zabaw dla dzieci )
32. Dożywianie dzieci, organizacja wyjazdów dzieci na kolonie, pomoc w zakupie podręczników, itp. )
33. Dostosowanie czasu pracy szkół do potrzeb mieszkańców wynikających z obowiązków
zawodowych
34. Stan infrastruktury sportowej na terenie gminy
35. Organizacja i doskonalenie ilości i jakości imprez sportowych
36. Możliwości korzystania przez mieszkańców gminy ze szkolnych obiektów sportowych
37. Atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu w gminie i okolicach
38. Stan świetlic wiejskich oraz innych obiektów kultury
39. Estetyka zagospodarowania otoczenie świetlic wiejskich i obiektów kultury
40. Organizacja i doskonalenie ilości i jakości imprez kulturalnych
41. Dostępność usług zdrowotnych
42. Uruchamianie na obszarze gminy żłobków
43. Wyposażenie OSP w obiekty i środki techniczne (budynki, samochody, sprzęt gaśniczy,
umundurowanie, itd.)
44. Organizacja i sprawność funkcjonowania OSP
45. Występowanie patologii społecznych (przestępczość, narkomania, alkoholizm )
46. Stopień zaangażowania mieszkańców w życie społeczne gminy
47. Obecność w życiu społecznym gminy liderów i animatorów życia społecznego
48. Podejmowanie inicjatyw oddolnych przez mieszkańców gminy
49. Liczba organizacji pozarządowych i jakość ich działania
50. System wsparcia przez władze aktywności społecznej mieszkańców
51. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
52. Wpływ mieszkańców na kształtowanie i realizację budżetu gminy
53. Dostęp mieszkańców gminy do informacji publicznej (tablice ogłoszeniowe, strona internetowa
Urzędu Gminy, itd.)
54. Promocja gminy w mediach , internecie
Państwa propozycje mocnych i słabych stron
55.
56.
57.
58.
59.
60.

WYBRANE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ GMINY
(Społeczność i władze lokalne nie mają bezpośredniego wpływu na nie i nie mogą ich kształtować)
(Te z nich, które stwarzają szansę na korzystne zmiany, prosimy zaznaczyć literą „Sz”, natomiast te,
które stwarzają niebezpieczeństwo zmian na gorsze, prosimy zaznaczyć „Z”)
Należy zaznaczyć od 10 do 15 literką „Sz” (szanse), jak również od 10 do 15 literką „Z” (zagrożenie).
Wyszczególnienie
1. Stopień dostępności środków finansowych z Unii Europejskiej
2. Możliwość wsparcia środków własnych środkami unijnymi
3. Skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych
4. Niedostateczne wsparcie funduszy unijnych ze strony Państwa przy braku lub ograniczonych zasobach
środków własnych
5. Słabe przygotowanie społeczeństwa do korzystania z funduszy unijnych (np. brak wiedzy)
6. Biurokracja przy pozyskiwaniu środków (np. brak zaliczkowania)
7. Duża konkurencja przy pozyskiwaniu środków unijnych
8. Właściwe wykorzystanie perspektywy finansowej 2014 - 2020
9. Wzrost znaczenia ochrony przyrody i środowiska w politykach europejskich i krajowych
10. Polityka europejska ukierunkowana na popieranie inicjatyw oddolnych
11. Możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi
12. Niski przyrost naturalny i emigracja młodych
13. Stabilizacja gospodarcza kraju i niska inflacja
14. Wysokie koszty ubezpieczeń społecznych w pozarolniczych obszarach gospodarki
15. Wysokie podatki i koszty pracy
16. Rozwój technologii informatycznych umożliwiających udział w gospodarce opartej na wiedzy z dala od
dużych ośrodków miejskich
17. Niestabilny i niespójny system prawny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
18. Wzrastająca ilość podmiotów gospodarczych zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw
19. Słabość lokalnych polityk gospodarczych
20. Zwiększające się obciążenia samorządów lokalnych nowymi zadaniami bez gwarancji środków
finansowych na ich realizację
21. Nowe możliwości rozwojowe w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Urzędu
Marszałkowskiego
22. Wymóg tworzenia lokalnych planów zagospodarowania
23. Ogólny rozwój gospodarczy obszaru oraz przedsiębiorstw regionalnych i lokalnych drobnej
wytwórczości i rzemiosła
24. Rozwój krajowego przetwórstwa rolno-spożywczego
25. Wzrost znaczenia w codziennym życiu konsumpcjonizmu oraz zmian na gorsze systemu wartości
26. Wzrost popytu na żywność o dużych walorach smakowych
27. Rosnący popyt na lokalne produkty spożywcze
28. Tendencje do prowadzenia zdrowego stylu życia
29. Aktualny poziom opłacalności produkcji rolnej
30. Tendencje do intensyfikacji produkcji rolniczej
31. Kompleksowe przygotowanie gospodarstw rolniczych do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej
32. Polityka państwa sprzyjająca społeczeństwu obywatelskiemu
33. Starzenie się społeczeństwa
34. Zubożenie mieszkańców obszarów wiejskich
35. Wzrost świadomości społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów wiejskich
36. Współpraca i wspólne działania organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich na szczeblach
regionalnych i krajowych
37. Atomizacja (rozbicie) społeczeństwa i zamykanie się ludzi w kręgu własnych spraw
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38. Niechęć dużej części społeczeństwa do działalności społecznej
39. Możliwości występowania napięć społecznych w wyniku silnego zróżnicowania poziomu dochodów w
społeczeństwie
40. Możliwości występowania klęsk żywiołowych (pożary, susze, powodzie, huragany, plagi szkodników )
41. Niski poziom wiedzy mieszkańców o zagrożeniach środowiska
42. Ochrona przyrody ogranicza rozwój gospodarczy
43. Brak zanieczyszczeń przemysłowych
44. Globalizacja pociągająca za sobą zanikanie tradycji wiejskich
45. Niepewność (z punktu widzenia Polski ) sytuacji politycznej za wschodnią granicą
46. Występowanie zjawiska drenażu wykwalifikowanych kadr przez duże miasta i zagranicę
47. Stan i perspektywy rozwojowe szkolnictwa na terenie najbliższych miast
48. Możliwości przejmowania życia kulturalnego przez większe pobliskie ośrodki miejskie
49. Zjawiska korupcji i dbania wyłącznie o własny interes
50. Rozbudowana administracja

Państwa propozycje szans i zagrożeń
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Konsultacje społeczne współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

