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Kwestionariusz ankiety 
 

Szanowni Państwo, 

 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie, w którym Pani/Pan uczestniczy posłuży do 

zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania Gminy, w której Pani/Pan żyje oraz pomoże w ustaleniu kierunków jej rozwoju. 

Prosimy odpowiadać na pytania zgodnie z własnymi osobistymi poglądami. Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania, 

ponieważ braki powodują obniżenie jakości uzyskanych wyników. Udział w badaniu jest anonimowy. Badanie jest 

przeprowadzone w ramach projektu „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-

2024”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014 – 2020. 

____________________________________________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ I – ogólna charakterystyka Gminy 
 

1. Proszę wskazać, jakie problemy społeczne 

zauważa Pani/Pan w Gminie Mirosławiec? 
(proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ Brak integracji lokalnej społeczności  

□ Brak możliwości zapewnienia opieki osobom 

zależnym (małe dzieci, starsi, niepełnosprawni) 

□ Niskie płace powodujące zubożenie społeczeństwa 

□ Przestępczość – wandalizm, chuligaństwo 

□ Patologie społeczne (np. alkoholizm, narkomania, 

przemoc w rodzinie) 

□ Bezrobocie 

□ Wykluczenie cyfrowe - brak umiejętności w 

posługiwaniu się komputerem, internetem  

□ Brak oferty spędzania wolnego czasu dla 

młodzieży 

□ Brak oferty spędzania wolnego czasu dla 

dorosłych 

□ Małe zaangażowanie w życiu publicznym i 

społecznym mieszkańców 

□ Brak perspektyw dla młodych rodzin 

□ Inne, jakie? …………………………... 
 

2. Proszę wskazać, jakie problemy gospodarcze 

zauważa Pani/Pan w Gminie Mirosławiec (proszę 

wskazać maksymalnie 3odpowiedzi) 

□ Brak terenów inwestycyjnych 

□ Mała liczba przedsiębiorstw 

□ Brak wiedzy na temat zakładania własnej 

działalności gospodarczej 

□ Brak systemu ulg i zwolnień dla podmiotów 

prywatnych  

□ Brak promocji przedsiębiorczości i wsparcia dla 

osób zakładających działalność gospodarczą  

□ Brak miejsc pracy 

□ Brak projektów szkoleniowo-doradczych 

□ Inne, jakie? …………………………………… 

 

3. Proszę wskazać, jakie problemy 

infrastrukturalne zauważa Pani/Pan w Gminie 

Mirosławiec (proszę wskazać maksymalnie 3 
odpowiedzi) 

□ Brak lub zły stan ciągów komunikacyjnych (drogi, 

chodniki) 

□ Niska jakość terenów zieleni urządzonej (skwery, 

parki) 

□ Zły stan środowiska (smog, dzikie wysypiska)  

□ Zły stan przestrzeni wspólnych (podwórek) dla 

mieszkańców budynków wielorodzinnych   

□ Niedostosowanie przestrzeni do osób starszych i 

niepełnosprawnych 

□ Zaniedbana estetyka przestrzeni gminy (elewacje 

budynków) 

□ Inne, jakie? ………………………………… 

 

4. Dla kogo (z wymienionych grup społecznych) 

brakuje miejsc lub jest zdecydowanie 

niewystarczająca oferta spędzania czasu 

wolnego? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ Dzieci w wieku przedszkolnym 

□ Dzieci ze szkoły podstawowej 

□ Młodzieży ze szkół ponadpodstawowych 

□ Młodych ludzi po zakończeniu edukacji 

□ Rodzin z dziećmi 

□ Osób niepełnosprawnych 

□ Seniorów 

□ Innych, jakich? ……………..……………... 
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5. Jak często uczestniczy Pani/Pan w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w mieście? 

□ Bardzo często 

□ Często 

□ Rzadko 

□ Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach  

 

Jeśli nie, to dlaczego? ………………………………………………………………. 

 

 

6. Czy wiąże Pani/Pan swoją przyszłość z miejscowością, w której Pani/Pan mieszka? 

□ Zdecydowanie nie □ Raczej nie □ Ani tak, ani nie □ Raczej tak □ Zdecydowanie tak 

 
7. Czy wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w konsultacjach społecznych? (rozmowa z władzami Gminy na temat 

rozwoju)       

  □ TAK   □ NIE 

 

Jeśli nie, to dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Czy włączyłby się Pani/Pan w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania? 

□ TAK   □  NIE 

 

Jeśli nie, to dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

CZĘŚĆ II – charakterystyka obszaru rewitalizacji 

Analiza danych zastanych pozwoliła na wyznaczenie obszarów o największym natężeniu problemów społecznych, 

gospodarczych i infrastrukturalno-przestrzennych. Obszarami rewitalizacji są: Mirosławiec Górny, Jabłonkowo oraz Obszar 

I, czyli część północna Mirosławca – ulice Orla, Dworcowa, Parkowa, Słoneczna, Spokojna, Wileńska, Wałecka i Plac 

Wolności 

 

9. Jak mógłby Pani/Pan określić swoje relacje z sąsiadami ? 

□ Nie znam moich sąsiadów 

□ Nie utrzymuję relacji z moimi sąsiadami 

□ Moje relacje są na neutralnym poziomie 

□ Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów 

 

10. Które spośród wymienionych problemów społecznych występują na obszarach rewitalizacji w wysokim 

natężeniu?  

 

Lp Problem 
Mirosławiec 

Górny  
Jabłonkowo 

Obszar I (ulice Orla, 

Dworcowa, Parkowa, 
Słoneczna, Spokojna, 

Wileńska, Wałecka i 

Plac Wolności) 

1.  Bezrobocie    

2.  Ubóstwo    

3.  Przestępczość i wandalizm    

4.  Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 

społecznym i kulturalnym 

   

5.  Niski poziom zaufania w społeczeństwie     

6.  Duża liczba osób starszych    

7.  Alkoholizm    

8.  Narkomania    

9.  Przemoc w rodzinie    
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10.  Problemy opiekuńczo-wychowawcze     

11.  Niepełnosprawność    

12.  Brak oferty kulturalnej i rekreacyjnej    

13.  Brak dostępu do nowoczesnej technologii 

(komputer, Internet) 

   

14.  Inne, jakie?........................................................    

 

 

11. Które spośród wymienionych problemów gospodarczych występują na obszarach rewitalizacji w wysokim 

natężeniu?  

 

Lp. Problem 
Mirosławiec 

Górny 
Jabłonkowo 

Obszar I (północna 

część Mirosławca: ulice 
Orla, Dworcowa, 

Parkowa, Słoneczna, 

Spokojna, Wileńska, 
Wałecka i Plac 

Wolności) 

1.  Mała liczba przedsiębiorstw     

2.  Brak miejsc pracy    

3.  Niskie wykształcenie mieszkańców    

4.  Brak projektów szkoleniowo-doradczych    

5.  Brak terenów inwestycyjnych    

6.  Brak systemu ulg i zwolnień dla podmiotów 

prywatnych 

   

7.  Brak promocji przedsiębiorczości i wsparcia dla 

osób zakładających działalność gospodarczą 

   

8.  Brak wiedzy na temat zakładania własnej 

działalności gospodarczej 

   

9.  Brak ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy    

10.  Inne, jakie? ………………………………………...    

 

 

12. Które spośród wymienionych problemów przestrzenno-infrastrukturalnych występują na obszarach 

rewitalizacji w wysokim natężeniu?  

 

Lp. Problem 
Mirosławiec 

Górny 
Jabłonkowo 

Obszar I (północna 
część Mirosławca: ulice 

Orla, Dworcowa, 

Parkowa, Słoneczna, 
Spokojna, Wileńska, 

Wałecka i Plac 

Wolności) 

1. Brak dostosowania przestrzeni publicznych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

   

2. Zły stan dróg i chodników    

3. Brak zagospodarowania przestrzeni (zieleń, mała 

architektura, ławki) 

   

4. Brak lub zła jakość obiektów usług kulturalnych    

5. Brak lub zła jakość terenów rekreacyjno-

sportowych  

   

6. Brak lub zła jakość obiektów usługowo-handlowych 

i lokali gastronomicznych 

   

7. Zły stan budynków mieszkalnych, w tym 

wyposażenie w podstawowe media  

   

8. Zły stan środowiska naturalnego (np. jakość 

powietrza, wody) 

   

9. Brak lub zła jakość obiektów usług opiekuńczych 

nad małymi dziećmi  

   

10.  Brak lub zła jakość obiektów usług edukacyjnych    

11. Brak lub zła jakość obiektów usług służby zdrowia    
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Lp. Problem 
Mirosławiec 

Górny 
Jabłonkowo 

Obszar I (północna 
część Mirosławca: ulice 

Orla, Dworcowa, 
Parkowa, Słoneczna, 

Spokojna, Wileńska, 

Wałecka i Plac 
Wolności) 

12. Brak lub zła jakość obiektów usług w zakresie 

pomocy społecznej 

   

13. Inne, jakie?.................................................................    

 

 

13. Które przedsięwzięcia infrastrukturalne we wskazanych poniżej obszarach Pani/Pana zdaniem powinny być 

zrealizowane w pierwszej kolejności ? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi dla każdego z obszarów) 

 

OBSZAR I – Mirosławiec część północna (ulice: Orla, 

Dworcowa, Parkowa, Słoneczna, Spokojna, Wileńska, 

Wałecka i Plac Wolności) 

□ Modernizacja drogi gminnej ul. Parkowa do 12 

Bazy BSP (jednostki wojskowej) wraz z 

poprawieniem stanu ścieżki rowerowej i jej 

oświetlenia 

□ Modernizacja oświetlenia ulicznego  

□ Modernizacja i doposażenie Szkoły Podstawowej 

w Mirosławcu 

□ Modernizacja i zagospodarowanie parku 

miejskiego (Plac spotkań „Senior”, zmiana 

nawierzchni, zieleń, oświetlenie) 

□ Modernizacja obiektów sportowych (stadion 

miejski, boisko do piłki ręcznej)  

□ Przebudowa drogi wzdłuż torów od ul. 

Dworcowej do ul. Orlej wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół Dworca PKS 

□ Zagospodarowanie terenu (odwodnienie, chodniki, 

zieleń) pomiędzy blokami ul. Spokojna 1,2 ul. 

Parkowa 3, ul. Wolności 22 oraz Ośrodkiem 

Kultury 

□ Rewitalizacja rynku – Plac Wolności 

□ Rozbudowa mieszkań socjalnych i komunalnych 

□ Rozszerzenie działalności Ośrodka Kultury 

(strzelnica lub siłownia)  

□ Rozszerzenie oferty lokali gastronomicznych 

□ Przebudowa targowiska ul. Spokojna 

□ Remont Muzeum Walk o Wał Pomorski  

□ Ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń 

□ Dom Wsparcia Dziennego dla seniorów 

□     Modernizacja budynków mieszkalnych 

□     Inne, jakie? …..………………………….. 

 

 

MIROSŁAWIEC GÓRNY 

□ Tworzenie miejsc rekreacji 

□ Modernizacja dróg i chodników 

□ Modernizacja i termomodernizacja przedszkola 

□ Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej 

Mirosławiec – Mirosławiec Górny  

□ Budowa boiska dla dzieci i młodzieży 

□ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na 

skwery, place zabaw itp.  
□ Modernizacja budynków mieszkalnych 

□ Inne, jakie? …………………………………. 

 

JABŁONKOWO 

□ Utworzenie świetlicy wiejskiej 

□ Modernizacja dróg i chodników 

□ Modernizacja oświetlenia ulicznego od 

Jabłonkowa do drogi krajowej nr 10 

□ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na 

skwery, place zabaw itp.  
□ Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych 

□ Modernizacja budynków mieszkalnych 

□ Inne, jakie? ………………………………… 

14. Które przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze we wskazanych poniżej obszarach Pani/Pana zdaniem powinny 

być zrealizowane w pierwszej kolejności ? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi dla każdego z obszarów) 

 

OBSZAR I – Mirosławiec część północna (ulice: Orla, 

Dworcowa, Parkowa, Słoneczna, Spokojna, Wileńska, 

Wałecka i Plac Wolności) 

 

□ Wsparcie osób wykluczonych i ich rodzin (osoby 

ubogie, uzależnione, niepełnosprawne itd.) 

□ Realizacja programów dla osób starszych 

□ Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych dla 

osób bezrobotnych  

□ Promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób 

zakładających działalność gospodarczą (szkolenia, 

dotacje, dofinansowania) 

□ Realizacja programów aktywizacji i integracji 

MIROSŁAWIEC GÓRNY 

□ Wsparcie osób wykluczonych i ich rodzin (osoby 

ubogie, uzależnione, niepełnosprawne itd.) 

□ Realizacja programów dla osób starszych 

□ Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych dla 

osób bezrobotnych  

□ Promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób 

zakładających działalność gospodarczą (szkolenia, 

dotacje, dofinansowania) 

□ Realizacja programów aktywizacji i integracji 

□ Organizacja większej liczby wydarzeń o 
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□ Organizacja większej liczby wydarzeń o 

charakterze kulturalnym i rekreacyjnym 

□ Utworzenie miejsca spotkań integrujących 

mieszkańców – Klub Integracji Społecznej 

□ Poprawa bezpieczeństwa (patrole policji, 

monitoring) 

□ Inne, jakie? …..………………………….. 

 

JABŁONKOWO 

□ Wsparcie osób wykluczonych i ich rodzin (osoby 

ubogie, uzależnione, niepełnosprawne itd.) 

□ Realizacja programów dla osób starszych 

□ Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych dla 

osób bezrobotnych  

□ Promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób 

zakładających działalność gospodarczą (szkolenia, 

dotacje, dofinansowania) 

□ Realizacja programów aktywizacji i integracji 

□ Organizacja większej liczby wydarzeń o 

charakterze kulturalnym i rekreacyjnym 

□ Poprawa bezpieczeństwa (patrole policji, 

monitoring) 

□ Inne, jakie? …..………………………….. 

charakterze kulturalnym i rekreacyjnym 

□ Poprawa bezpieczeństwa (patrole policji, 

monitoring) 

□ Inne, jakie? …..………………………….. 

 

 

 
15. Jakich wydarzeń kulturalno-oświatowych oczekuje Pani/Pan od Ośrodka Kultury? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

METRYKA 

 

 
16. Miejsce zamieszkania:  

 

□ Miasto 

□ Wieś 

 

17. Ulica/ nazwa miejscowości: 

 

.………………………………………………….. 

 

18. Płeć: 
 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

 

19. Wiek: 

 

□ Poniżej 25 lat 

□ 25-34 

□ 35-44 

□ 45-54 

□ 55-64 

□ 65 lat i więcej 

 

20. Wykształcenie: 

 

□ Podstawowe 

□ Zawodowe 

□ Średnie 

□ Wyższe 

  

21. Jak długo Pani/Pan mieszka na terenie Gminy 

Mirosławiec: 

 

□ Od urodzenia 

□ Powyżej 30 lat 

□ 30-15 lat 

□ Krócej niż 15 lat 

□ Krócej niż 5 lat 

 

22. Sytuacja zawodowa: 

 

□ Uczę się/ studiuję 

□ Pracuję 

□ Nie pracuję, jestem bezrobotna/ny (poszukuję 

pracy) 

□ Nie pracuję, jestem emerytem 

□ Nie pracuję i nie poszukuję pracy 

 

23. Z jakich środków finansowych się Pani/Pan 

utrzymuje? 

 

□ Wynagrodzenie za pracę 

□ Dochody z prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej 

□ Świadczenie z ZUS 

□ Świadczenie z KRUS 

□ Pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej 

□ Program wsparcia dla rodziców – PROGRAM 

500+ 

□ Inne, jakie?.............................................................. 



 

6 
 

 

 

 

  

 


