
  

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA NA LATA 2021-2030 
 

 

Szanowni Państwo 
 

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś 
Lęborska na lata 2021-2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. 
Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, 
mocnych i słabych stron gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle 
istotna z punktu widzenia skuteczności planowanych celów rozwojowych. 
Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. 
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie 

 
Odpowiedz na każde pytanie zaznaczając X w tabeli 

Nr Pytanie 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Nie 

mam 
zdania 

Źle 
Bardzo 

źle 

1 Jak oceniasz jakość/poziom życia 
w gminie? 

     

2 Jak oceniasz jakość/poziom życia w swojej 
miejscowości? 

     

3 Jak oceniasz własny poziom życia?      

4 Jak oceniasz rozwój gminy na przestrzeni 
ostatnich 5 lat? 

     

5 Jak oceniasz jakość zarządzania gminą przez 
radę gminy/wójta? 

     

6 Jak oceniasz współpracę gminy z innymi 
gminami i instytucjami? 

     

7 Jak oceniasz stan środowiska naturalnego?      

8 Jak oceniasz dbałość o poziom czystości 
gminy? 

     

9 Jak oceniasz ład przestrzenny gminy?      

10 Jak oceniasz jakość dróg gminnych?      

11 Jak oceniasz jakość traktów 
pieszych/chodników gminnych? 

     

12 Jak oceniasz oświetlenie ulic i chodników?      

13 Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa 
w gminie? 

     

14 Jak oceniasz poziom organizacji i 
funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej 
w gminie? 

     

15 Jak oceniasz jakość oferowanych usług 
opiekuńczych i animacyjnych skierowanych 
do dzieci do lat 5 (żłobki, przedszkola, place 
zabaw)? 

     

16 Jak oceniasz jakość oferowanych działań 
animacyjnych i kulturalnych skierowanych 
do dzieci w wieku 6-14 lat? (zajęcia 
twórcze, koła zainteresowań, szkolne kluby 
sportowe)? 

     

17 Jak oceniasz jakość oferowanych działań 
animacyjnych i kulturalnych skierowanych 
do młodzieży (15-25 lat)? 

     

18 Jak oceniasz jakość oferowanych działań 
rekreacyjnych, animacyjnych i kulturalnych 
skierowanych do dorosłych (26-60 lat)? 

     



19 Jak oceniasz jakość oferowanych usług 
społecznych i opiekuńczych skierowanych 
do seniorów (61+)? 

     

20 Jak oceniasz potencjał turystyczny gminy?      

21 Jak oceniasz wykorzystanie potencjału 
turystycznego przez gminę (promocję 
turystyki aktywnej, wspieranie podmiotów 
zaangażowanych w jej rozwój, liczbę i 
jakość organizowanych plenerowych 
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, 
wsparcie dla agroturystyki)? 

     

22 Jak oceniasz poziom szkolnictwa w gminie?      

23 Jak oceniasz funkcjonowanie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej? 

     

24 Jak oceniasz funkcjonowanie Gminnego 
Zakładu Usług Komunalnych? 

     

25 Jak oceniasz funkcjonowanie Gminnego 
Ośrodka Kultury? 

     

26 Jak oceniasz funkcjonowanie Biblioteki 
Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska? 

     

27 Jak oceniasz funkcjonowanie swojej 
świetlicy wiejskiej? 

     

28 Jak oceniasz funkcjonowanie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy 
(boiska, siłownie zewnętrzne, sale 
gimnastyczne)? 

     

29 Jak oceniasz poziom aktywności społecznej 
mieszkańców? Oceń działalność organizacji 
pozarządowych, klubów sportowych. 

     

30 Jak oceniasz własną aktywność społeczną – 
działalność w organizacjach 
pozarządowych, udział w wydarzeniach 
społecznych? 

     

 

31. Wymień trzy dobre i trzy złe strony życia w gminie? 

Dobre strony Złe strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Wymień trzy dobre i trzy złe strony życia w swojej miejscowości? 

Dobre strony Złe strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Jakie cechy i działania gminy Nowa Wieś Lęborska mogą wspomóc jej rozwój? 

Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 

 Położenie geograficzne 

 Czyste środowisko i dbałość o jego naturalne walory 

 Dobry stan infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, sieć energetyczna) 

 Atrakcje turystyczne i miejsca rekreacji 

 Realizowane inwestycje 

 Aktywni mieszkańcy 

 Oferta kulturalno-animacyjna  

 Dobra dostępność sklepów i usług 

 Remonty, modernizacja, budowa dróg 

 Inne, jakie? …………………………………………………. 

 

34. Jakie cechy gminy przeszkadzają w jej rozwoju? 

Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 

 Słaby transport zbiorowy 

 Niewystarczająca liczba miejsc pracy 

 Niewystarczająca liczba inwestycji firm z zewnątrz 

 Niewystarczająca liczba ciekawych wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym  

 Niewystarczający dostęp do Internetu szerokopasmowego 

 Stan infrastruktury wodociągowej 

 Stan infrastruktury kanalizacyjnej 

 Stan infrastruktury energetycznej 

  Stan infrastruktury drogowej 

 Stan infrastruktury turystycznej (szlaki rowerowe, piesze, etc.) 

 Odpływ młodych osób 

 Niski poziom aktywności mieszkańców – marazm, niechęć do integracji 

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

 

35. Jakie są największe problemy społeczne gminy?  

Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 

 Ubóstwo 

 Nierówności społeczne 

 Nałogi (alkoholizm, narkomania itp.) 

 Samotność 

 Przemoc domowa 

 Wandalizm 

 Przestępczość 

 Bierność życiowa i zawodowa 

 Brak ludzi wykształconych 

 Starzejące się społeczeństwo 

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

 

 

 



36. Jakie są największe problemy gospodarczo-strukturalne gminy?  

Zaznacz „X” maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 

 Niewystarczający poziom szkolnictwa 

 Słaby dostęp do usług i opieki medycznej 

 Niewystarczająca liczba punktów usługowych – gastronomia, fryzjer, bank, itp. 

 Słaba infrastruktura techniczna 

 Słabe warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

 Brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej 

 Niski poziom aktywności mieszkańców – brak współpracy międzysektorowej  

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

 
37. Wymień 3 najważniejsze inwestycje konieczne do zrealizowania w gminie Nowa Wieś Lęborska 
na przestrzeni najbliższych 5 lat: 
 

 
38. Uzupełnij zdania 
 
Po terenie gminy przemieszczam się …………………………………………………………………... 
(pieszo, rowerem, samochodem, komunikacją zbiorową, itp.) 
 
Najczęściej zakupy robię w ………………………………………………………………..…………….. 
(lokalnym sklepie, w Nowej Wsi Lęborskiej, w mieście np. Lębork, Słupsk) 
 
Z usług najbardziej brakuje ……………………………………………………………………….……… 
(fryzjer, kosmetyczka, krawiec, optyk, protetyk, rehabilitant, itp.) 
 
Największą atrakcją turystyczną gminy jest ………………………………………………..………….. 
 
Najciekawszą atrakcją przyrodniczą w gminie jest ………………………………………………………………... 
 
Obiektem historycznym/zabytkiem, który należy zobaczyć w gminie jest ………………………….. 
 
Najładniejszą miejscowością gminy jest ……………………………………………….….. 
 
Najbardziej zaniedbanym miejscem w gminie jest ……………………………………………………. 
 
Niewykorzystanym potencjałem gminy jest ……………………………………………………………. 
 
Najlepsza impreza gminna to ……………………………………………………………………………. 
 
Chcę aby moje dzieci ……………………………………………………………...w gminie Nowa Wieś Lęborska. 
(mieszkały/ nie mieszkały) 
 
Wizytówką gminy, z której jestem dumny jest …………………………………………………………. 
 
W mojej gminie nie podoba mi się ……………………………………………………………………… 

1  
 

2  
 

3  
 



Metryczka 
 
METRYCZKA 

1) Płeć 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 

2) Wiek 

 Mniej niż 18 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

 

3) Wykształcenie 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Wyższe 

 

4) Grupa zawodowa 

 Uczeń, student 

 Aktywny na rynku pracy: zatrudniony / przedsiębiorca itp. 

 Emeryt, rencista 

 Rolnik 

 Bezrobotny 

 

5) Miesięczny dochód (netto) 

 Do 1800 zł 

 Pomiędzy 1800 a 3500 zł 

 Powyżej 3500 zł  

 

6) Okres zamieszkania na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska 

 Do 5 lat 

 6-15 lat 

 16-30 lat 

 Powyżej 30 lat 

 

7) Mieszkam w (miejscowość): …………………………………….. 

 
 


