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ANKIETA 

Badanie pożądanych kierunków rozwoju społeczno gospodarczego  

w ramach sporządzania strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój  

do roku 2030 

Proszę zaznaczyć właściwe pole w zakresie Pani/Pana przedziału wiekowego: 

□  do 20 lat □  20-30 lat □ 30-40 lat □ 40-50 lat □ 50-60 lat □ powyżej 60 lat 

Proszę zaznaczyć jedną z opcjonalnych odpowiedzi i odpowiedzieć na pytanie otwarte. 

1) Czy uważasz, że Piwniczna-Zdrój jest konkurencyjnym ośrodkiem turystycznym na tle regionu? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

2) Czy uważasz, że Piwniczna – Zdrój wykorzystuje w pełni swój potencjał turystyczny?  

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

3) Czy uważasz, że Piwniczna – Zdrój wykorzystuje w pełni swój potencjał uzdrowiskowy?  

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

4) Czy masz własne pomysły, jak skutecznie promować gminę Piwniczna-Zdrój?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Czy uważasz, że należy inwestować w rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej  

i uzdrowiskowej na terenie gminy Piwniczna Zdrój? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

6) Czy uważasz, że Piwniczna-Zdrój ma wystarczającą bazę noclegową? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

7) Czy uważasz, że Piwniczna-Zdrój ma wystarczającą bazę gastronomiczną? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

8)  Czy masz własne pomysły na nowe usługi turystyczne lub uzdrowiskowe? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Czy uważasz, że władze gminy wspierają lokalnych przedsiębiorców? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 
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10) Czy skorzystałbyś z kursów dla przedsiębiorców? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

11) Czy korzystasz z możliwość załatwiania spraw on-line przy pomocy ePUAP? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

12) Czy masz własne pomysły na udogodnienia dla lokalnych przedsiębiorców? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13) Czy uważasz, że w Piwnicznej-Zdroju jest miejsce dla dużych inwestorów? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

14) Czy uważasz, że Piwniczna-Zdrój potrzebuje zewnętrznych inwestorów? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

15) Czy uważasz, że gmina oferuje wystarczającą liczbę żłobków (publicznych)? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

16) Czy uważasz, że gmina oferuje wystarczającą liczbę przedszkoli (publicznych)? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

17) Czy uważasz, że poziom nauczania w szkolnictwie podstawowym jest zadawalający? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

18) Czy masz własne pomysły na ulepszenia w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług oświaty? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

19) Czy uważasz, że gmina oferuje wystarczającą podstawową opiekę zdrowotną? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

20) Czy uważasz, że gmina oferuje wystarczającą specjalistyczną opiekę zdrowotną? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

21) Czy masz własne pomysły na ulepszenia w zakresie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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22) Czy uważasz, że gmina oferuje wystarczającą liczbę obiektów sportowych i rekreacyjnych? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

23) Czy uważasz, że w gminie organizowane są interesujące wydarzenia kulturalne? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

24) Czy masz własne pomysły na ulepszenia w zakresie dostępu do usług kultury, sportu  

i rekreacji? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

25) Czy uważasz, że na terenie gminy jest wystarczający dostęp do Internetu? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

26) Czy uważasz, że publiczne placówki na terenie gminy Piwniczna Zdrój oferują wystarczające 

udogodnienia w zakresie możliwości załatwiania spraw on-line lub telefonicznie? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

27) Czy masz własne pomysły na ulepszenia w zakresie dostępu do usług teleinformatycznych? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

28) Czy uważasz, że na terenie gminy Piwniczna-Zdrój występuje dostateczna ilość chodników i 

ścieżek dla pieszych?  

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

29) Czy uważasz, że na terenie gminy Piwniczna-Zdrój występuje dostateczna ilość ścieżek 

rowerowych? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

30)  Czy uważasz, że gmina Piwniczna-Zdrój posiada wystarczającą sieć drogową? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

31) Czy uważasz, że na terenie gminy Piwniczna Zdrój występuje dostateczna liczba parkingów  

i miejsc do parkowania?  

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

32)  Czy uważasz, że gmina Piwniczna-Zdrój powinna zwiększyć nakłady finansowe na realizację sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 
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33) Czy masz własne pomysły na ulepszenia w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

34) Czy uważasz, że na terenie gminy Piwniczna-Zdrój występują miejsca szczególnie niebezpieczne? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

Jeśli tak, to jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

35) Czy masz własne pomysły na poprawę bezpieczeństwa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

36) Czy skorzystałbyś z możliwości udziału w budżecie partycypacyjnym?1 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

37) Czy uważasz, że władze gminy Piwniczna Zdrój wpierają inicjatywy społeczne? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

38) Czy masz własne pomysły na wsparcie inicjatyw społecznych? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

39) Czy uważasz, że mieszkańcy gminy Piwniczna-Zdrój tworzą aktywną społeczność? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

40) Czy dostrzegasz korzyści wynikające z aktywności społecznej mieszkańców? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

 

                                                           
1 Budżet partycypacyjny, także budżet obywatelski – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji,  
w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z jej budżetu. 
Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu 
pieniędzy, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony 
urzędów miast i gmin, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia 
mieszkańców. [Wikipedia] 
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41) Czy uważasz, że władze gminy Piwniczna-Zdrój prowadzą aktywy dialog z jej mieszkańcami? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

42) Czy masz własne pomysły na aktywowanie społeczności lokalnej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

43) Czy uważasz, że należy w większym stopniu chronić środowisko na terenie gminy Piwniczna-Zdrój? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

44) Czy dostrzegasz zagrożenia dla walorów przyrodniczo - krajobrazowych gminy Piwniczna-Zdrój? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

Jeśli tak, to jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

45) Czy uważasz, że rośnie świadomość proekologiczna wśród mieszkańców i turystów 

odwiedzających gminę Piwniczna Zdrój? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

46) Czy masz własne pomysły na podniesienie świadomości proekologicznej mieszkańców i turystów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

47) Czy informacje o stanie środowiska a terenie gminy Piwniczna-Zdrój są dla Ciebie ważne? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

48) Czy uważasz, że stan środowiska na terenie gminy Piwniczna-Zdrój ulega polepszeniu? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

49) Czy uważasz, że władze gminy Piwniczna-Zdrój podejmują działania ograniczające negatywny 

wpływ na środowisko? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 
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50) Czy masz własne pomysły na działania mające na celu ochronę środowiska? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

51) Czy uważasz, że obiekty zabytkowe na terenie gminy Piwniczna-Zdrój są właściwie 

wyeksponowane? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

52) Czy uważasz, że obiekty zabytkowe na terenie gminy Piwniczna-Zdrój są otoczone właściwą 

opieką konserwatorską? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

53) Czy uważasz, że krajobraz gminy Piwniczna Zdrój ulega korzystnym zmianom? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

54) Czy dostrzegasz zagrożenia dla ładu przestrzennego na terenie gminy Piwniczna-Zdrój? 

□  tak  □  nie  □  nie wiem 

55) Czy masz własne pomysły na zmianę w krajobrazie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

56) Czy masz sugestie lub uwagi do strategii rozwoju społeczno gospodarczego, jaką powinno 

przyjąć miasto i gmina Piwniczna-Zdrój do roku 2030? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


