
Ankieta do mieszkańców gminy Jeleśnia 

W związku z planowanymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Jeleśnia na 
lata 2020-2030 zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety i współtworzenia polityki 
zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Państwa zdanie jest dla nas niezwykle istotne. 
Poznanie zdania mieszkańców i określenie ich oczekiwań pozwoli nam na wyznaczenie 
priorytetowych dla rozwoju gminy kierunków kolejnych działań. Ankietę można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu gminy lub dystrybuowana będzie w najnowszym numerze gazetki 
gminnej Wieści z Jeleśni. Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej dostępnej 
przed Urzędem Gminy lub skrzynki pocztowej sołtysów. 

1. Proszę o wybranie 3 inwestycji, które Pani/Pana zdaniem są priorytetowe do 
wykonania na terenie gminy Jeleśnia w najbliższych latach: 

Kanalizacja  
Wodociągi  
Zbiorniki retencyjne  
Termomodernizacja   

2. Jakie jeszcze inwestycje powinny być przeprowadzone w najbliższych latach na 
terenie gminy Jeleśnia?…………………......................................................................... 

3. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona z inwestycji przeprowadzonych do tej pory 
na terenie gminy?  

Inwestycje są 
wystarczające 

Inwestycje są przydatne, 
ale niewystarczające 

Inwestycje są 
mało przydatne 

Inwestycje nie 
są przydatne 

    

4. Proszę wskazać, które z dotychczasowych inwestycji były najbardziej i najmniej 
potrzebne? Dlaczego? 

• Najbardziej potrzebna zrealizowana inwestycja:  
………………………………………………………………………………………….. 

• Najmniej potrzebna zrealizowana inwestycja: 
………………………………………………………………………………………...... 

5. Jak często uczestniczy Pani/Pan w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy 
Jeleśnia? 

Bardzo często Często Rzadko Nigdy 

    

6. Które z dotąd realizowanych wydarzeń kulturalnych ocenia Pani najlepiej, proszę 
wybrać. 

Dni Jeleśni Redyk  Puchar Pilska Spotkanie z Historią w Krzyżowej 

    



 

7. Jakich wydarzeń kulturalnych brakuje?…..……………................................................... 
8. Jak ocenia Pani / Pan dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w gminie? 

Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle 

    
 

9. Jak ocenia Pani / Pan rozwiązania komunikacyjne na terenie gminy? 

Połączenia są wystarczające  
Połączenia nie są wystarczające  

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że rozwiązania komunikacyjne nie są wystarczające, proszę 
uzasadnić swą odpowiedź.……………………………………........................................... 

11. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy?- Proszę wybrać 1-ną 
odpowiedź. 

Przyroda Turystyka Możliwości 
inwestycyjne 

Sport Kultura 
(folklor) 

Dziedzictwo 
historyczne regionu 

      

12. Proszę o wybranie 5 największych atutów gminy Jeleśnia 

Położenie  
Historia i dziedzictwo regionu  
Położenie w okolicach drogowego szlaku komunikacyjnego (autostrady A1 i A4, 
obwodnica Bielska) 

 

Segregacja śmieci  
Inwestycje w infrastrukturę oświatową  
Place zabaw dla dzieci w gminie  
świetlice kulturalno-oświatowe?  
Miejsca integracyjne z możliwością grillowania w sołectwach  
Utwardzone drogi w sołectwach  
Dostęp do Internetu  
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury   
Dobrze rozwinięta opieka przedszkolna  
Imprezy promujące gminę  
Zabytki  
Szlaki i ścieżki pieszo – rowerowe  
Działalność organizacji pozarządowych  
Dobry dostęp do opieki medycznej  



Programy profilaktyczne  
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej  
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
Zwodociągowanie  
Rozbudowywana kanalizacja  

13. Proszę o wybranie 5 słabych stron gminy Jeleśnia 

Zanieczyszczenie powietrza  
Brak kanalizacji i wodociągu w części sołectw  
Brak sieci gazowniczej  
Niedostateczny stan techniczny niektórych dróg utwardzonych  
Bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej  
Niedostateczne oznakowanie dróg i ulic  
Bezrobocie  
Brak gruntów gminnych pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe  
Słabo rozwinięta baza agroturystyczna  
Duży udział małych gospodarstw rolnych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych 
w gminie 

 

Brak promocji gospodarczej  
Niedostateczna opieka medyczna w tym stomatologiczna w szkołach  
Zbyt mała liczba funkcjonariuszy policji  
Brak mieszkań socjalnych i komunalnych  

14. Jeżeli dostrzega Pan/Pani jeszcze inne słabe strony gminy Jeleśnia, proszę wskazać 
je poniżej:……………………………………………………................................................ 

15. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Gminę obecnie, a które z nich 
powinny charakteryzować Gminę w przyszłości? (Proszę zaznaczyć „x” maksymalnie 
3 propozycji w kolumnie „OBECNIE” oraz maksymalnie 3 propozycji w kolumnie „W 
PRZYSZŁOŚCI”) 

 OBECNIE W PRZYSZŁOŚCI 
Atrakcyjna dla mieszkańców   
Atrakcyjna dla przedsiębiorców   
Atrakcyjna dla turystów   
Atrakcyjna dla młodych ludzi   
Położona w atrakcyjnym miejscu   
Z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego   
Dobrze zarządzana   
Bezpieczna   



Dbająca o środowisko przyrodnicze   
Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom   
Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy   
Daje mieszkańcom dobre warunki życia i 
perspektywy 

  

Posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę 
techniczną (tj. sieć drogową, kanalizacyjną, 
wodociągową, itp.) 

  

Posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę 
społeczną (tj. bazę oświatową, sportową, 
kulturalną, opiekę zdrowotną, itp.) 

  

METRYCZKA ANKIETOWANEGO: 

16. Płeć 

Kobieta Mężczyzna 

  

17. Wiek 

Poniżej 20 lat 20 – 30 lat 31 – 45 lat 46- 65 lat Pow. 65 lat 

     

18. Wykształcenie 

Uczeń 
 

Podstawowe 
 

Zawodowe 
 

Średnie 
 

Ponad 
maturalne 

Wyższe 
 

      
 

19. Miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości)…………..…............................................ 
20. Status zawodowy 

Uczeń / student Osoba bezrobotna Osoba 
na rencie / emeryturze 

Osoba pracująca 

   
 

21. Jak długo mieszka Pani / Pan na terenie gminy Jeleśnia? 

Kilka lat Kilkanaście lat Kilkadziesiąt lat 

   
 


