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Ankieta: Kierunki rozwoju Gminy Santok 

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy 

Santok na lata 2023–2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej 

ankiety. Zebrane opinie i sugestie będą pomocne w opracowaniu kierunków działań             

i wizji rozwoju Gminy Santok w najbliższych latach.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy: radnych, sołtysów, 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do włączenia się                   

w proces tworzenia strategii i wypełnienie ankiety. 

1.Jak określi Pani/Pan charakter gminy (proszę wybrać 1 odpowiedź): 

1.    typowo wiejska                   podmiejska                    o charakterze miejskim 

 

2.Jaki jest Pani/Pana zdaniem profil gospodarczy gminy (można wybrać dowolną 

liczbę odpowiedzi): 

                gmina rolnicza                      gmina turystyczna                  gmina przemysłowa 

 

2.     gmina z silnym sektorem usług              gmina – sypialnia miasta (gmina pełni       

                                                                  funkcję mieszkalną, a jej mieszkańcy  

                                                                  zatrudnieni są lub prowadzą   

                                                                  działalność gospodarczą na terenie                   

                                                                  innej gminy) 

 

3. Jaki jest Pani/Pana zdaniem główny profil gospodarczy gminy (proszę wybrać 

jedną odpowiedź): 

1.       rolniczy                  turystyczny               usługowy               przemysłowy 

                 

      rezydencjonalny (sypialnia miasta) 

 

                 żaden z powyższych (gmina nie ma sprecyzowanego profilu      
                 gospodarczego) 
 

4. Jaki Pani/Pana zdaniem byłby najkorzystniejszy profil gospodarczy gminy 

(można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi): 

1.       rolniczy                   turystyczny                usługowy   
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2.       przemysłowy                    rezydencjonalny (sypialnia miasta) 

5. Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem silne strony Gminy Santok 

(pozytywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

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

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

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

 

6. Proszę wymienić jakie są Pani/Pana zdaniem słabe strony Gminy Santok 

(negatywne cechy gminy, które są zależne od decyzji mieszkańców i władz gminy): 

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

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

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

 

7. Jakie Pan/Pani widzi szanse stojące przed Gminą Santok (szanse to pozytywne 

czynniki zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej otoczeniu): 

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

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

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

 

8. Jakie Pan/Pani widzi zagrożenia stojące przed Gminą Santok (zagrożenia to 

negatywne czynniki zewnętrzne, niezależne od gminy, pojawiające się w jej 

otoczeniu): 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Proszę wymienić trzy najpotrzebniejsze Pani/Pana zdaniem inwestycje w Gminie 

Santok: 

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

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

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

 

10. Gdyby miała Pani/Pan możliwość zdecydowania o podziale dodatkowego                

1 mln PLN z gminnego budżetu, na jakie cele przeznaczyłaby Pani/Pan fundusze i 

w jakiej kwocie: 

                          edukacja                                   kultura                     sport 

 

               OSP                                           drogi                                         chodniki 

 

               drogi rowerowe                            ochrona środowiskowa 

 

               integracja mieszkańców 

 

                                                                                                         inne (jakie?) 

 

   

11. Metryczka 

Płeć 

              Kobieta                        Mężczyzna  

Wiek 

              poniżej 20 lat                 20 – 30 lat                  31 – 50 lat 

           

              51 – 65 lat                   powyżej 65 lat    
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Miejsce zamieszkania 

  Baranowice                 Czechów                  Górki                        Gralewo 

 

   Janczewo        Jastrzębnik       Lipki Małe             Lipki Wielkie 

 

   Ludzisławice       Mąkoszyce       Nowe Polichno               Płomykowo 

 

   Santok        Stare Polichno                      Wawrów 

 

Wykształcenie 

             podstawowe / gimnazjalne                   zawodowe 

 

             średnie / policealne                              wyższe 

  

Jak długo mieszka Pani / Pan na terenie gminy Santok? 

             poniżej 5 lat                                          5 - 15 

 

             15 – 25                                                  powyżej 25 lat 

   

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


