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Szanowni Państwo, 

Trwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 31 jednostek samorządu terytorialnego 

Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. W ramach I etapu prac nad Portretem Obszaru Partnerstwa 

(diagnozą), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej wizji, potrzeb 

i oczekiwań związanych z obszarem Południowo-Wschodniego Podlasia i kierunkami jego rozwoju. 

 

Ankieta jest anonimowa i służy poznaniu Państwa opinii potrzebnych do opracowania diagnozy i wniosków 

do ukierunkowania dalszych etapów prac Partnerstwa. Formularz składa się z pięciu pytań. Wypełnienie 

ankiety powinno zająć do 10 minut. 

 

Ankieta będzie dostępna do 31 października 2021 r. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące prac 

nad strategią, prosimy o kontakt na adres: pcgpolska@pcgpolska.pl 

 

Z góry dziękujemy za aktywny udział w pracach nad Portretem i Strategią Partnerstwa.  

Ważny jest tu każdy głos! 
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1. Jak Pan/i ocenia jakość warunków życia w Gminie?  

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu.* 

 
Bardzo 

złe 
Złe Średnie Dobre 

Bardzo 
dobre 

Nie 
mam 

zdania 

Stan środowiska naturalnego 
      

Stan i jakość dróg 
      

Dostępność transportu publicznego 
(autobusy, kolej) 

      

Dostęp do usług publicznych – urzędy 
      

Dostęp do usług publicznych  
– służba zdrowia 

      

Dostęp do usług publicznych  
– pomoc społeczna 

      

Dostęp do usług publicznych  
– służby porządkowe, gospodarka 

odpadami 

      

Dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół 
(odległość i możliwość dojazdu) 

      

Poziom i jakość kształcenia/oferty 
żłobków, przedszkoli i szkół  

      

Poziom i jakość kształcenia  
na uczelniach wyższych  

      

Możliwości rozwoju osobistego, 
podnoszenia kwalifikacji 

      

Łatwość znalezienia pracy (możliwość 
zatrudnienia) 

      

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 
      

Warunki do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej 

      

Warunki mieszkaniowe, jakość 
przestrzeni życiowej 

      

Sytuacja na rynku nieruchomości 
(dostępność mieszkań, domów i działek 

oraz ich wyposażenie/jakość) 

      

Bezpieczeństwo publiczne 
      

Oferta i poziom wydarzeń kulturalnych 
      

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych (w tym: place, skwery, parki) 
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Dostęp do obiektów i terenów rekreacji 
oraz sportu 

      

Dostęp do mediów: sieć energetyczna 
      

Dostęp do mediów: woda 
      

Dostęp do mediów: gaz 
      

 

2. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe wyzwania stojące przed Gminą do 2027 roku? 

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 10 odpowiedzi.* 

 

□ Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

□ Zachęcanie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z Gminą /Podlasiem 

□ Przyciąganie nowych mieszkańców / podejmowanie działań mających wpływ na odwrócenie 

negatywnych zjawisk demograficznych (spadek liczby ludności, starzenie się społeczeństwa)  

□ Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego (praca, firma) 

□ Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w najbliższej okolicy (przestępczość) 

□ Zwiększenie dostępności przyjaznego środowisku transportu zbiorowego 

□ Tworzenie szerokiej oferty transportu zapobiegającej wykluczeniu komunikacyjnemu 

□ Promowanie i integrowanie nowych rozwiązań w zakresie przemieszczania się, mobilności 

(np. systemy wypożyczania rowerów, samochodów, hulajnóg) 

□ Wspieranie wzrostu innowacyjności firm 

□ Prowadzenie promocji gospodarczej i inwestycyjnej, przyciąganie inwestorów zagranicznych i spoza 

regionu 

□ Tworzenie przestrzeni publicznych, uwzględniających potrzeby społeczne różnych grup wiekowych  

□ Wypracowanie wspólnej strategii rozwoju i promocji turystyki 

□ Prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu  

□ Prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska 

□ Rozwój znaczących wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i biznesowych 

□ Budowanie marki Podlasia na arenie krajowej – poprawa wizerunku Podlasia w Polsce i za granicą 

□ Wypracowanie wspólnego modelu rozwoju przestrzennego oraz polepszone, zintegrowane 

planowanie przestrzenne 

□ Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Jakie Pana/Pani zdaniem są najważniejsze zalety Gminy? Proszę wskazać maksymalnie 5 

odpowiedzi. * 

 

□ Wysoki potencjał zasobów ludzkich 

□ Korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości  

□ Atrakcyjny rynek pracy (szeroka oferta) 

□ Atrakcyjne i dostępne przestrzenie publiczne 

□ Bogate zasoby przyrodnicze oraz leśne 

□ Wyjątkowa w skali kraju przestrzeń łącząca bliskość natury z tradycją, spokojem, relaksem 

□ Podstawowa sieć najważniejszych dróg 

□ Rozwinięta sieć dróg kolejowych 

□ Dostępność komunikacji miejskiej 

□ Wysoka jakość edukacji podstawowej i średniej 

□ Atrakcyjna oferta edukacyjna uczelni wyższych 

□ Wysoki poziom rozpoznawalności Podlasia w kraju i za granicą 

□ Bogata oferta wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i biznesowych  

□ Bogata historia, kultura i tradycja 

□ Atrakcyjny region pod względem turystycznym 

□ Inne: 

 

4. Prosimy o dokończenie sformułowania:  

W 2027 roku moja Gmina powinna być… 

................................................................................................................................ ......................  

 

5. Jakie Pana/Pani zdaniem działania powinny zostać podjęte na poziomie całego obszaru 

Południowo-Wschodniego Podlasia, aby wspierały rozwiązanie wskazanych wcześniej 

wyzwań i pomogły osiągnąć zaproponowaną w poprzednim pytaniu wizję Gminy? * 

................................................................................................................................ ......................  

........................................................................................................... ...........................................  

................................................................................................................................ ......................  

 


