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ANKIETA DO AKUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁUBOWO 

przygotowana na zlecenie Wójta Gminy Łubowo 

Aktualizowana STRATEGIA ROZWOJU GMINY jest 

dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki 

unijne w najbliższych latach. 

 

Wypełniony druk prosimy dostarczyć do sekretariatu Urzędu 

Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, w dowolny sposób – 

osobiście, pocztą, kurierem... 

 

Wypełnioną ankietę można też przesłać e-mailem na adres: 

tomek@lubowo.pl lub faxem na nr tel. 61 427-58-58 

 
Instrukcja wypełnienia: 

Dla każdego z pytań prosimy o zaznaczenie odpowiedniej oceny  
(gradacja odpowiedzi: 1 –najgorsza ocena, 3 – ani dobra ani zła, 5 - najlepsza) 

 

Ogólne 

 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak Pan/Pani ocenia zmianę sytuacji w gminie w ostatnich latach ?       

Jak Pan/Pani ocenia aktualną sytuację w gminie ?       

Jak Pan/Pani ocenia kierunek w jakim gmina się rozwija ?       

Jak Pana/Pani sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich lat ?       

Jak ocenia Pan/Pani swoje perspektywy na najbliższe lata ?        

Edukacja, kultura i rekreacja 

Jak Pan/Pani ocenia liczbę obiektów oświatowych w gminie 

(przedszkola, szkoły)? Czy ich liczba jest wystarczająca? 
      

Jak Pan/Pani ocenia jakość świadczonych usług edukacyjnych?       

Jak Pan/Pani ocenia liczbę obiektów kulturalnych (świetlice 

wiejskie)? Czy ich liczba jest wystarczająca? 
      

Jak Pan/Pani ocenia jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno – 

rozrywkowych odbywających się na terenie gminy? 
      

Jak Pan/Pani ocenia stan i jakość infrastruktury rekreacyjnej 

(parki, miejsca spacerowe, place zabaw, szlaki turystyczne, itp.)? 
      

Jak Pan/Pani ocenia stan i jakość obiektów sportowych (boiska, 

sale gimnastyczne, itp.)? 
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Jak postrzega Pan/Pani zabiegi czynione przez Gminę Łubowo w 

celu utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej?  
      

Czy widzi Pan/Pani szansę na zwiększenie liczby miejsc pracy i 

ożywienie gospodarcze regionu poprzez utworzenie strefy 

ekonomicznej?  

      

Infrastruktura techniczna 

Jak Pan/Pani ocenia stan dróg w gminie?       

Jak Pan/Pani ocenia dostępność do układu komunikacyjnego (dróg 

powiatowych, wojewódzkich, ekspresowej)? 
      

Jak Pan/Pani ocenia małą infrastrukturę drogową w gminie (ciągi 

pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki, itp.)? 
      

Jak Pan/Pani ocenia system zbiórki odpadów na terenie gminy?       

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do Internetu w Pana/Pani 

miejscowości? 
      

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do sieci wodociągowej i jakość 

dostarczanej wody? 
      

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do sieci kanalizacyjnej?       

Gospodarka 

Jak Pan/Pani ocenia możliwość znalezienia pracy na terenie 

gminy? 
      

Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy 

(cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)? 
      

Jak Pan/Pani ocenia warunki do prowadzenia działalności rolnej 

(grunty, klimat)?  
      

Jak Pan/Pani ocenia wsparcie udzielane dla prowadzących 

działalność rolną (szkolenia, doradztwo, itp.)? 
      

Jak Pan/Pani ocenia warunki prowadzenia działalności 

produkcyjnej (udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do 

informacji na temat zakładania własnej działalności, dostęp do 

terenów inwestycyjnych)? 

      

Sfera społeczna 

Jak Pan/Pani ocenia komunikację zbiorową w gminie (linie 

autobusowe) ? 
      

Jak Pan/Pani ocenia dostępność do usług ochrony zdrowia w 

gminie ? 
      

Jak ocenia Pan/Pani poziom świadczonych usług ochrony zdrowia 

na terenie gminy?  
      

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do różnego rodzaju usług na terenie 

gminy (sklepy, zakłady usługowe)? 
      

Jak Pan/Pani ocenia ofertę spędzania wolnego czasu na terenie 

gminy? 
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Jak Pan/Pani ocenia aktywność stowarzyszeń na terenie gminy ?       

Turystyka 

Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność turystyczną gminy? (ilość i 

jakość zabytków, miejsc atrakcyjnych pod względem 

przyrodniczym, stan środowiska naturalnego, obszary chronione i 

rezerwaty, ścieżki przyrodnicze i edukacyjne) 

      

Jak Pan/Pani ocenia poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej 

(baza noclegowa, gastronomiczna) 
      

Jak Pan/Pani ocenia promocję gminy, mającą na celu pozyskanie 

potencjalnych turystów? 
      

 

2. Proszę o zaznaczenie 3 do 5 elementów, które są najpilniejsze do realizacji w gm. Łubowo 

w najbliższym czasie: 
 poprawa infrastruktury drogowej (budowa i remonty dróg) 

 poprawa małej  infrastruktury drogowej (budowa i remonty chodników, ścieżek rowerowych przy 

drogach, przystanków autobusowych) 

 rozwój infrastruktury sportowej 

 modernizacja sieci wodociągowej  

 budowa kanalizacji sanitarnej/ wspieranie przydomowych oczyszczalni ścieków 

 zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 

 promocja gminy i poszczególnych miejscowości 

 wspieranie aktywności lokalnej 

 szkolenia dla mieszkańców gminy (np. przekwalifikowania, itp.) 

 rozwój przedsiębiorczości 

ochrona środowiska 

 edukacja 

 działania wspierające wyrównywanie poziomu nauczania w szkołach, rozwój nowoczesnych technologii 

w edukacji 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 budowa małej infrastruktury rekreacyjnej 

 rozbudowa oświetlenia ulicznego 

 rozwój sieci ścieżek pieszo-rowerowych 

 ochrona zabytków 

 usługi ochrony zdrowia 

 inne ………………………………………………………………….. 

 inne ………………………………………………………………….. 

3. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru gminy Łubowo 
 środki z Unii Europejskiej 

 ukształtowanie terenu, obszary chronione (Park Krajobrazowy) 

 utworzenie strefy ekonomicznej 

 promocja zabytków i walorów turystycznych 
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 dodatni przyrost naturalny 

 wykorzystanie dostępu do drogi ekspresowej i dróg wojewódzkich oraz linii kolejowej – przyciągnięcie 

inwestorów 

 rozwój małej przedsiębiorczości (handel, usługi) 

 rozwój nowoczesnego rolnictwa i agroturystyki 

 wykorzystanie potencjału ludzkiego i aktywności społecznej 

 bliskość Gniezna oraz Poznania 

 inne (jakie?) .......................................................... 

 inne (jakie?) .......................................................... 

 

4. Proszę o zaznaczenie 3 największych zagrożeń dla rozwoju obszaru gminy Łubowo: 

 Niewystarczająca ilość miejsc pracy 

 Niewystarczające kwalifikacje pracowników, niedostosowane do potrzeb rynku pracy 

 Niewystarczające infrastruktura turystyczna 

 Niewystarczająca promocja gminy 

 Słaba jakość infrastruktury drogowej (dróg, chodników) 

 Odpływ młodych ludzi 

 Niewystarczające skomunikowanie z Gnieznem oraz Poznaniem 

 Niewystarczający budżet na rozwój infrastruktury  

 inne (jakie?) .......................................................... 

 inne (jakie?) .......................................................... 

 
Metryczka 

a.) Płeć: 

 kobieta    mężczyzna 

b.) Wiek: 

 poniżej 25 lat    26-45 lat    

 46-60 lat    61 lat i więcej 

c) Czy jesteś mieszkańcem Gminy Łubowo? 

 TAK    NIE 

 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 

 

 


