
 

Dokumentacja strategiczna dla Gminy Rzgów na lata 2014-2020 
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę najniższą, 

natomiast 5 ocenę najwyższą. 
SPOŁECZEŃSTWO 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?      

Jak oceniasz poziom usług pomocy społecznej w Gminie?      

Jak oceniasz dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie (podstawowa opieka medyczna, apteki, 
stomatolog)? 

     

Czy czujesz się bezpiecznie w swojej Gminie?      

Jaka jest skala występowania w Gminie alkoholizmu? 
(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo wysoka) 

     

Jaka jest skala występowania w Gminie przemocy w rodzinie? 
(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo wysoka) 

     

GOSPODARKA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy (cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów z 
zewnątrz)? 

     

Jak oceniasz możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Gminy?      

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności rolniczej (organizacja szkoleń, dostęp do informacji na temat 
specjalizacji lub zmiany profilu upraw)? 

     

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej (udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców dostęp 
do informacji na temat zakładania działalności gospodarczej)? 

     

Jak oceniasz dostępność usług na terenie Gminy (handel, punkty usługowe)?      

ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz estetykę przestrzeni publicznych w swojej miejscowości?      

Jak oceniasz stan środowiska naturalnego na terenie Gminy?      

Jak oceniasz efektywność zagospodarowania przestrzeni w Gminie (czy tereny są wykorzystywane optymalnie)?      

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz stan dróg w Gminie?      

Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową w Gminie (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki, 
itp.)? 

     

Jak oceniasz komunikację zbiorową w Gminie (linie autobusowe)?      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci wodociągowej?      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej?      

Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej miejscowości?      

TURYSTYKA I REKREACJA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną Gminy (liczba i stan zabytków, liczba miejsc atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym, obszary chronione, ścieżki przyrodnicze)? 

     

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (baza noclegowa, gastronomiczna)?      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu dla: 
dzieci 

     

młodzieży      

dorosłych      

seniorów      

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska, place zabaw, ławeczki, parki)?      

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy mające na celu pozyskanie potencjalnych turystów?      

KULTURA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz jakość świadczonych usług kulturalnych (działalność biblioteki, świetlic, ośrodki kultury)?      

Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych w Gminie (świetlice, ośrodki kultury, biblioteka, itp.)?      

Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających się w Gminie?      

EDUKACJA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz poziom edukacji w Gminie (jakość kształcenia, dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia 
wyrównawcze)? 

     

Jak oceniasz liczbę i stan techniczny obiektów oświatowych w Gminie (przedszkola, szkoły)?      

Prosimy o podanie 3 najpilniejszych zadań do realizacji w Gminie Rzgów w najbliższym czasie: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia w Gminie Rzgów (czego brakuje, co niewłaściwie 

funkcjonuje)?: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Prosimy o podanie 3 MOCNYCH STRON Gminy Rzgów: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykładowo:  

 Niskie bezrobocie,  

 Korzystne położenie,  

 Wysokie walory środowiska 
przyrodniczego, Wysoki poziom 
edukacji,  

 Jakość infrastruktury, 

 

 Podmioty gospodarcze o silnej 
pozycji w regionie, 

 Duży udział sektora prywatnego w 
gospodarce, 

 Dobre połączenia komunikacyjne z 
większymi miastami. 

 

Prosimy o podanie 3 SŁABYCH STRON Gminy Rzgów: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykładowo:  

 Słaba inicjatywa społeczna,  

 brak dużych inwestorów, 

 Zły stan dróg,  

 Niewystarczająca infrastruktura 
komunalna, Utrudniony dostęp 
do opieki medycznej, 

 Zanieczyszczenie środowiska, 

 Zbyt mała liczba świetlic wiejskich,  

 Niska konkurencyjność usług na 
rynku lokalnym, 

 Mała liczba zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci. 

 

Prosimy o podanie 3 SZANS Gminy Rzgów: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykładowo:  

 Finansowanie ze środków 
zewnętrznych,  

 Wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii, 

 Agroturystyka i ekoturystyka, 

 Rozwój małej przedsiębiorczości. 

 

Prosimy o podanie 3 ZAGROŻEŃ Gminy Rzgów: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykładowo:  

 Bariery dla przedsiębiorczości,  

 Trudności budżetowe,  

 Niski przyrost naturalny, 

 Ucieczka ludzi młodych z 
obszarów wiejskich do większych 
miast, 

 Degradacja środowiska 
naturalnego. 

 

Metryczka: 
Płeć: 
 kobieta  mężczyzna 
 
Wiek:  

poniżej 25 lat 26-45 lat  46-60 lat  61 lat i więcej 
 
Zatrudnienie:  
 

uczeń/student  rolnik   przedsiębiorca   
osoba pracująca  osoba bezrobotna 

  
Czy jesteś mieszkańcem Gminy Rzgów: 
 
 Tak   Nie 
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