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Rapoń z konsu|tacji społecznych doĘczących wstępnego badania na potrzeby
opracowywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2021-2030".

1.Zakres i czas trwania ogłoszonych konsultacji społecznych.

W dniach 21'07'2020 _ 10.08.2020 trwały konsultacje społeczne dotyczące wstępnego badania
na potrzeby opracowywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2021-2030" .

Przedmiotem konsultacji było poznanie mocnych i słabych stron Gminy Gniewkowo w różnych
obszarach i dziedzinach w celu wyznaczenia kierunków działań' i wpisaniu ich
w przedmiotowyn dokumencie strategiczngn.

Celem konsu1tacji było zebranie mateńału ankietowego od mieszkańców Gminy Gniewkowo
przed rczpoczęciem prac nad ,'Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo nalata20f!-2030,,.

Konsultacje przeprowadzono się w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wypełnienie
formularzy ankietowych (odrębny dla osób flzycznych i przedsiębiorców), dostępnych od dnia
21 |ipca2020 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, MGOPS'
MGOKSiR' MGBP i USC, a takie w formie elektronicznej na BIP Urzędu Miejskiego
w Gniewkowie w zakładce Dokumenty strategiczne/Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo na
lata 202]-2030 dostarczonych osobiście do siedziby w/w instytucji, bądŹ zeskanowanych
formu1arzy i przesłanych pocztą elektroniczną na adres urzad@g!]jsr,vkpyp.!p!qp!.

Do w/w instytucji łącznie złoiono 56 wypełnionych aŃiet, z czego 53 dot. osób ftzycznych,
a 3 doĘczą przedsiębiorstw.

2.Informacja o wypełnionych formularzach ankietowych przekazanych w ce|u ich
szczegó|owej ana|Ę.
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Wstęp
Niniejsze badanie ankietowe zostało zrea|izowane W ramach prac nad opracowyĄ/Van|em
Strategii rozwoju Gminy Gniewkowo na|ata 2021 - 2030. Badania ankietowe są powszechnie
stosowaną metodą uzyskania Wiedzy W trakcie opracowywania różnego rodzaju dokumentÓW
Strategicznych, a zdobyte w ten sposób opinie Stanowią cenne iWaine źródło informacji na
temat konkretnych potzeb oraz problemów na terenie gminy. D|atego też uwzg|ędnienie ich
W Strategii (w zakresie jej ce|ów i priorytetów)jest działaniem niezmiernie istotnym i umoż|iwia
opracowanie dokumentu realistycznego, odpowiadającego na Żeczwiste potrzeby
mieszkańcÓw gminy'
Na początku prac nad opracowaniem Strategii rozwoju gminy załozono, zgodnie z
powszechnie stosowanymi technikami konsu|tacji, ii konsu|tacje społeczne będq miały trzy
podstawowe etapy, z których dwa pierwsze będą złożone z dwóch powtarzających się
elementóW:

ETAP D|AGNoZY . kiedy nie ma jeszcze b|iżej sprecyzowanego pomysłu na Wyg|ąo
dokumentu ijego zawartość, a prace dopiero się rozpoczyna!ą.
E|ement |nformowanie, tj. moment informowania społeczeństwa o rozpoczęciu prac nad
strategią
E|ement Zbieranie opinii, tj. moment zbierania pierwszych pomysłów od interesariuszy (z
podaniem informacji o moż|iwości składania pomysłów, gdzie i kiedy).
Ww. e|ementy często łączy się w jeden.

ETAP PRoJEKTU - kiedy jest juŻ gotowy projekt strategii na bazie wcześniejszych pomysłóW
od interesariuszy
E|ement |nformowanie, tj. moment informowania SpołeczeńStwa o możliwości składania
swoich uwag do projektu dokumentu
E|ement Zbieranie opinii, tj. moment zbierania uwag, uzupełnień do projektu dokumentu (z
podaniem informacji o moż|iwości składania uwag, gdzie i kiedy).

ETAP PRoMocJl - kiedy dokument już zostanie przyjęty pzez Radę Miejskq.
Następuje wówczas moment szerokiej informacji o przyjęciu dokumentu i moŹ|iwoŚciach
zapoznania się z nim.

Badanie ankietowe, którego dotyczy niniejszy Rapoń stanowi ETAP D|AGNoZY. załoŻono
pzeprowadzenie badania ankietowego wśród dwóch grup: mieszkańców i pzedsiębiorców
pochodzących, bądź też prowadzących działa|nośÓ na obszaęe gminy. Przyjęto bowiem
załoŻenie, że percepcja mieszkańca i przedsiębiorcy jest odmienna, gdyż podmioty te majq
zupełnie inne prob|emy, ce|e, potrzeby, oczekiwania, a IakŻe re|acje z samoŻądem
terytoria|nym. D|atego też aby otrzymaó jak najgłębszą informację na temat stanu rozwoju
gminy oraz oczekiwań jej mieszkańców zdecydowano się przeprowadziÓ badanie właŚnie w
tych dwóch różnych grupach.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na terenie gminy Gniewkowo w dniach od
21 .o7 '2020 r. do 10.08.2020 r. lnformacja o rozpoczęciu prac nad Strategią gminy została
umieszczona na tablicach ogłoszeń w Uzędzie Miejskim, Miejsko.Gminnej Bib|iotece
Pub|icznej (MGBP), Miejsko.Gminnym ośrodku Spońu i Rekreac,ji (MGosiR)' Miejsko-
Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej (MGoPs), Urzędzie Stanu Cylvi|nego (USC)' a takie



l,/
na stronie internetowej B|P Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w zakładce Dokumenty
strategiczne/Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2021-2030. We wszystkich ww.
miejscach można było pobraĆ formularz ankiety, a po jej wypełnieniu zostawió w odpowiednio
wskazanym miejscu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż konsu|tacje odbywały się w czasie kiedy W Po|sce panowała
pandemia Covid.19, co niewątpIiwie wpłynęło na możliwości pzeprowadzenia tychŹe.
UniemoŹ|iwiło przeprowadzenia konsu|tacji na szerokq ska|ę z zastosowaniem różnorodnych
technik informacyjnych' np. organizacja imprez masowych, pkt konsu|tacyjnych, spacerów
badawczych' Niemniej starano się za Wsze|ką cenę dotŻeć do jak największej grupy
mieszkańców i przedsiębiorcóW. Należy uznać, iż starania te dały połowiczny efekt - o i|e w
zakresie mieszkańców zbadaną grupę mozna uznać za reprezentatywną, to W pŻypadku
pzedsiębiorców zwrot ankiet był bardzo niewie|ki id|atego ostatecznie nie uwzg|ędniono go W
ostatecznych Wynikach badania. Zapewne miała na to wpływ opisana powyzej sytuacja
epidemiologiczna.
Na potzeby wrv. badania przygotowano dwa rodzaje ankiet:

. dla mieszkańców gminy

. d|a pzedsiębiorców posiadajqcych siedzibę |ub działających na obszafe gminy.

Układ przedstawionych poniżej wynikÓw stanowi odzwiercied|enie zrea|izowanych ankiet.
Wyniki zostały pzedstawione naStępująco:

. Opis metryczki ankiety

. Wnioski z uzyskanych odpowiedzi

. Szczegółowe zobrazowanie odpowiedzi na każde pytanie za pomocq wykresów

Ce| i  metoda badań

Niniejszy Rapoń został opracowany W ramach prac nad ,,Strategią rozwoju gminy Gniewkowo
na lata 2021-2030" i przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na
przełomie |ipca i sierpnia 2020 r.

Ce| przeprowadzenia badania ankietowego był dwojaki. Pzede wszystkim ankiety miały
dostarczyó informacji, która następnie zostanie wykozystana do konstruowania diagnozy
Sytuacji Społeczno-gospodarczej gminy Gniewkowo, a ta z ko|ei posłuży wyznaczeniu wizji
rozwoju gminy. Jednak równie istotnym ce|em była moz|iwość szerszego zaangaiowania
mieszkańcóW gminy W proceS uSpołecznlania i wspó|nego budowania tak Wainego dokumentu
jakim jest Strategia rozwoju.

ce|em ankiety skierowanej d|a mieszkańcóW było poznanie jakości Życia w gminie' jej
potencjału i prob|emów oraz najpi|niejszych potrzeb.

Ce|em ankiety skierowanej do przedsiębiorcóW było poznanie uwarunkowań prowadzenia
działalności gospodarczej (pozaro|niczej, rolniczej) oraz moż|iwości jej rozwoju na obszaze
gminy. Poproszono róWnież o wskazanie działań, które umoż|iwiłyby Wzrost rozwoju gminy
oraz ułatwiłyby prowadzenie dzjałaIności na jej terenie.



Zakres pytań zawar|ych W kwestionariuszu ankietowym był szeroki i nie dotyczył ty|ko zadań
rea|izowanych przez samorząd terytoria|ny na poziomie gminy, a|e obejmował róWnieŹ
zadania, za które odpowiedzia|ność spoczywa na poziomie powiatu' czy innych jednostek
centra|nych rea|izujących zadania k|uczowe d|a mieszkańców (np. drogi kategorii innej niż
gminne, spec,jaIistyczna Służba zdrowia, itp. ) .Struktura kwestionariuszy uwzględniała zaróWno
pytania zamknięte' jak i otwańe.

Arkusze pytań pzygotowano w sposób następu,jący:

Ankietv skierowane do mieszkańcóW qminV

Pytania podzie|ono na pięc podstawowych obszarów aktpvnoŚci:
.  gmina-2pytan ia
. przestrzeń - 7 pytań
. społeczeństvvo - 18 pytań
o gospodarka -8 pytań
. zafądzanie - 11 pytań

Poproszono o ocenę w ska|i 1.5 (,1-ocena nąniŻsza;s.ocena najwyŻSza).
Pooroszono również o wskazanie:

. 5 aspektóW, które są najpi|niejsze do poprawy/rea|izacji w Gminie

. 5 aspektów, które są mocną stroną Gminy.

Ankietv skierowane do przedsieblorcóW

Pytania podzielono na podstawowe obszary :

. ocena ogó|nych warunków prowadzenia dzia,ła|ności w Gminie - 6 pytań
Poproszono o ocenę W ska|i 1-5 (1.ocena najniŻszai S-ocena najwyższa)

. Wskazanie w zakresie gospodarczym:
- 3 atutów, które przyczyniają się do rozwoju Gminy
- 3 prob|emów, które utrudniają rozwój Gminy

Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane w formacie
doc i były dystrybuowane różnymi kana.łami komunikacyjnymi, W tym m'in. popŻez:

. Urzqd Miejski w Gniewkowie;

. MGBP

. MGOSiR

. MGOPS

. USC
o informację o prowadzeniu badania ankietowego wraz z formu|aŻami ankietowymi

umieszczoną na stronie internetowej gminy: www.qniewkowo.bipqmina.p| w zakładce
dedykowanej Strategii.

W wyniku badania ankietowego uzyskano 3 ankiety od przedsiębiorców i 57 ankiet od
mieszkańców.



Gmina Gniewkowo oczami mieszkańców
Metrvczka

Wśród badanych większość stanowiły kobiety (62%). Najwięcej osób znajdowało się W Wieku
produkcyjnym mobi|nym 26.45 |ata (34%), następną grupę stanowiły osoby w wieku 46-60 |at

i powyżej 60 |at (po 24o/o), 17o/o badanych to osoby w wieku poniżej 26 roku Życia. B|isko 51 %

badanych to pracownicy najemni, a rolnicy stanowili 2o/o !rup,!. Bezrobotni stanowili 9,4 o/o , d

studenci 7 ,5o/o badanych. Blisko 89% badanych mieszka w gminie od ponad '10 lat. Ponad 75

% badanych uczestniczy w wydazeniach organizowanych na terenie gminy, blisko 23 o/o

na|eży do stowa zyszenia czy organizaĄi społeczne.j, a aŻ 83 o/o wskazuje, iż ufa społeczności,
w której żyje.

Wnioski

W zakresie przestrzeni mieszkańcy naj|epiej oceniają stan dróg na terenie gminy oraz małej
infrastruktury drogowej, a takŹe dostępność usług - ponad 40 o/o wskazało ocenę 4 |ub 5.

Najgozej mieszkańcy oceni|i Stan środowiska oraz i|ość przestrzeni pub|icznych _ 71o/o

wskazało ocenę 3 |ub niŻszq.

W sfeze społeczeństwo mieszkańcy najwyżej oceni|i dostępnośÓ edukacji przedszko|nej -

78,3 o/o badanych wskazało ocenę 4 |ub 5; poziom rozwoju infrastruktury sportowo.
rekreacyjnej - 64,30lo badanych wskazało ocenę 4 |ub 5; ofeńę spędzania Wo|nego czasu d|a

seniorów - 62,20/o wskazało ocenę 4 |ub 5; .|akośÓ obiektów oświatowych _ 54,8o/o wskazało

ocenę 4 |ub 5; poziom edukacji w szkołach podstawowych - 50,9% wskazało ocenę 4 |ub 5;

funkcjonowanie pomocy społecznej, czy to w zakresie osób najbiedniejszych, z

niepełnosprawnościami czy rodzin - średnio 47,8o/o osób przyznało ocenę 4 |ub 5.

Niekorzystnie oceniono natomiast moz|iwości spędzania czasu wo|nego d|a młodzieży -

67,9% badanych wskazało ocenę 1 |ub 2 orcz zakres usług medycznych podstawowych i

specja|istycznych _ 47 ,2o/o ankietowanych przyznało ocenę .l |ub 2.

W sferze gospodarka mieszkańcy naj|epiej oceni|i moż|iwoś ć swzedaży własnych produktów

ro|nych na |oka|nych rynkach - 43,4 % ankietowanych przyznało ocenę 4 |ub 5. Najsłabiej zaś

oceniono stan rozwoju bazy turyStyczn ej - 73,60/o badanych Wskazało ocenę 1 lub 2;

moż|iwość wykorzystania |oka|nych atrakcji ku|turowych do rozwoju gospodarczego gm|ny -

62,3 o/o badanych wskazało ocenę 1 |ub 2 i moż|iwość wykorzystania |oka|nych atrakcji
przyrodniczych do rozwoju gospodarczego gminy, gdzie 50,9 % badanych wskazało ocenę 1

lub 2.

W sfeze zaządzanie dobrze oceniona została dostępnośÓ urzędu gminy d|a interesanta -

71 ,7o/o wskazało ocenę 4 |ub 5, a także poziom rozwoju sieci energetycznej _ 60,4 o/o

ankietowanych pzyznało pkt 4 |ub 5, a także dostępnoŚć do internetu W miejscowości

zamieszkania _ 54,7 o/o wskazało na ocenę 4 |ub 5.

Wśród aspektów będących mocną Stroną gminy Wymieniono głównie:

1 . Korzystne położenie Wzg|ędem większych miast (15',1%)
2. Dostępnośó edukacji przedszko|nej (13,2%)
3. Działa|nośó kultura|na (9,87o)
4. Dostępność dogod nych połączeń kom u n ikacyjnych (8'7,/o)
5. Wa|ory środowiska przyrodniczego (7,9%)



Wśród aspektóW do poprawy/reaIizacji wymieniono głównie:

1 . Poprawa infrastruktury drogowej (15%)
2. Poprawa ładu pzestrzennego (8'7%)
3' Rozwój turystyki - bazy infrastruktury turystycznej (7,5%)
4. Rozwój ku|tury - bazy obiektów ku|tury i organizacji imprez ku|tury (6,4%)
5. Rozwój bazy spońowej, szersza promocja gminy, Większa |iczba spraw z moż|iwością

do załatwienia przez internet, zmniejszenie bezrobocia (6%).

obrazowe ozedstawienie wvników

Rysunek 7. Prlestrzeń. odpowiedź na pytanie tak Pan/Pani ocenia:

Jak oceniasf małq infrastrukturę drogowQ W Gminie?
{chodniki, ścieżki roweWrowe, oświetIenie, itp.)

Jak oceniasz stan dróg W Gminie?

Jak oceniasz dostępność u5łu8 na terenie Gminy?

Jak oceniasz i lość przestrzeni publicznych w Gminie {czy
jest wystarczająca i|ość p|acóW, skweróĘ terenóW do...

jak oceniasz estetykę przestrzeni publicznych w
Gminie?

Jak oceniasz efekt},\'1'lność zagospodarowania
prfestrzeni W Gminie (czy pnestrzeń W gminie' ' '

Jak oceniasz stan środowiska w Gminie?

0
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Źródło: o pracow anie własne.



l,/
RYsunek 2. 5połeczeństwo. odpowiedź no pytanie ]ak Pdn/Pani ocenia:

Jak oceniasz liczbę obiektóW kU|turaInych w gminie? (świetlice,
biblioreki, ktuby)?

Jak ocen.asz jakość usług śWiad czo nych przez obiekty kulturalne
na telenie gminy? (świetlice, bibIioteki}

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury spońowo-
.ekrea.yjnei (boiska, pla.e zabaw, itp )?

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego .zasu na terenie gminy
dla pozostałYch mieszkańcóW?

'jak oceniasz ofeńę spędzania Wo|ne8o czasu na terenie 8miny
dla 5enioróW?

Jak oceniasz o{eńę spędzania Wo|ne8o czasu na terenie 8miny
dla młodzieży?

Jak oceniasz ofuńę spędzania wolne8o czasu na terenie 8mi.Y
dla d.ieci?

lak oćeniasf dostępność fajęć dodatkowych d|a ucznióW
zdolnY.h lub chcących ko.zyśać z kól fainteresowa ń ?

Jak oceniasf dostępność fajęć dodatkowychd|a uczniów mało
rdolnych, z problemami ?

lak oceniasf jakość(stan techniczny, Wyposażenie) obiektów
oświatowych w 8minie (p.zed5zkola, szkoły)?

Jak oceniasz jakość ed ukacji w szkołach podstawovvych w
G m t n t e i

Jak oceniasz jakość edukacji przedszkolnej W Gminie?

Jak oceniasz poziom usług pomocY społecznej w Gminie w
fakresie pomocy dla osób najbiedniejszych?

Jak oceniasz poziom usług pomocY społe.znej wGminie w
fakresie pomocy d|a osób niepełnosprawnych?

.Jak ocenlasz poziom usłu8 pomocY społecznejw Gminie w
zakesie pomocy d|a rodŻiny?

Jak ocenia5f dostępność do specjaIistycf nych usług ochrony
zdrowia w Gminie {stomatoIo8, 8ineko|o& moż|iwość..'

lak oceniasz dostępność do podstawowych usługoch.ony
zdrowia w Gminie {podstawowa opieka medyczna)?

.]ak o.eniasz stan befpieczeństwa w Gminie (czy czujesf się
bezpiecznie)?

E
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f ńdło : opracow anie własne.



Rysunek 3, Gospodarka. odpowiedź na pytanie !ak Pan/Pani ocenia:

laI( oceniasf moźliwośćwykorzYstania Iokalny.h atrakcji
kulturowych do rozwoju gospodarczego Gminy?

Jak oceniasf ńoż|iwość Wykorzystania lokalnych atrakcji
przyrodniczych do rozwojLr gospodarcze8o Gminy?

Jak oceniasz stan loŻwojt] bazy tulystyczno-wypoczyn kowej w
(!mtnre/

'lak ocenia5. moz|.Wość spżedażY własnych produktów rolnych
na lokalnych rynkach zbytu?

lak oceniasf warunkido p.owadzenia działa|ności roInej w
Gminie {informacja dIa rolnikóW szkoIenia, itp')

Jak ocenjasf dostęp do miejsc pracy w Gminie)?

Jak oceniasŻ Wa.unki plowadzenia dziafalności gospoda rczej
(udogodnjenia i u|gi dla pżedsiębiorców, do5tęp doinfo.macji...

Jak oceniasf atrakcyjność inwestycyjną obsfaru Gminy {cechy,
dfiękiktórYm jestat.akcyjna d|a inwestorów f fewnątrz)?

40 60 80 1000 2 0

1 1  1 2  1 3  1 4  1 5

zródło : opracow an ie w.la sne,

Rysunek 4. Zarzqdzanie' odpowiedź na pytonie ldk Pan/Pdni ocenia:

Jak ocenjasz Współpracę samorządu Gminy z innymi...

Jak oceniasz dzialania promocyjne Gminy?

Jak oceniasz dostęp do lnternetu W Twojej'..

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci energetycznej?

Jak oceniasz poziom rozwoju siecigazowej?

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej?

'Jak oceniasz poziom rozwoju sieci wodocjagowej?

Jak oceniasz system odbioru odpadóW na terenie..'

Jak oceniasz reaIizację inWestvcji na terenie Gminy?

Jak oceniasz WYbór inwestYcji do reaIizacji na terenie...

Jak oceniasz dostępność urzędu gminy dla interesanta?

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

1 1  1 2  * 3  1 4  1 5

Źródło : o pracowa n ie wła sne'



Rysunek 5. Aspekty do poprawy/realizdcji:

f ródło : o pracowan ie własne.

t ułatwienie zakładania i prowadzenia dziataIności
gospo0arczeJ

. zmniejszenie bezrobocia

r poprawa infrastruktury drogowej (chodnjków, dróg)

. rozwój turystykj (baza turystyczna)

. rozwói5portu (bala (poąowd' organizacja imprPl

l rozwój kultury (baza obiektów ku|tury, or8anizacja
imprez kulturalnych)

. budowa i modernizacja sieci Wodoc|ą8owej

! budowa i modernizacja sieci ka na lizacji sa n ita rnej
oraz przydomowYch oczyszczaIni ściekóW

. zajęcia pozalekcYjne d|a dziecii młodzieżY

. promocja Gminy

. ochrona ś.odowiska

. poprawa jakośc;usiu8 medycznYch

. poprawa funkcjonowania urzędu 8minY

! poprawa bezpieczeństwa pubIicznego

' brak ładu przestrzennego (chaos w zabudowie, brak
optymalneSo wykorzystania terenLr, tereny
wyma8ajqce rekultYwócji '  rewital izacj i)

r oraK poĘcfen KomunIkac]ą plJb||cfną
(niewystarczająca i|ość) wewnątrz gminY i poza

! źWiekizenie zakresu 5praW, które można załatwić
przez internet



Rysunek 6, Atuty, potencjaty:

r wysokie Walory środowiska
przVrodn iczego/kuiturowego

ł korzystne połoźenie Względem Więk5zych
miast

" dostęp do dogodnych połączeń
komunikacYjnYch (|inie autobuso\Ą/e)

' istnienie podm,otów go'podelczych o j i lnej
Pozycj iw regionie

t niski poziom bezrobocia

. dobry stan dróg

. ;nfra5truktUra techni€zna (Wodociągi,
kanal iracja)

r dostęp do mieszkań, w tYm socjaInych ,
komunalnyah

. ład urbanistyczny (uporządkowana
zabudowa, estetyka prf estrf eni)

. dobry dostep do opiekimedycznej

! czyste środowisko naturaIne

l dostępność edukacji prf edszkolnej

. wysoki poziom edukacjiszkolnej

r urządzońe pĘe5trzenie publiczne (skWery'
rynki, parki, place zabaw, itp.)

i działaIność kuItUraIna iwtym świetIic,
k|ubów, bibl iotek, itp')

zródło : Opracowanie w'la sne.

Podsumowanie
Przedstawiony W niniejszym raporcie materiał badawczy zawiera informacje odnośnie opinii
mieszkańców Gminy Gniewkowo w wie|u Ważnych d|a gminy kwestiach. Gównym ce|em
badania ankietowego skierowanego do mieszkańców było poznanie ich pog|ądów na temat
funkcjonowania k|uczowych obszaróW gminy oraz poznanie oczekiwań, co do jej pŻyszłości.
Głównym ce|em badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorców było poznanie
warunków prowadzenia działa|ności gospodarczej na terenie gminy oraz barier i moż|iwości
jej rozwoju. Badanie rozpoczęło proces budowy Strategii rozwoju Gminy Gniewkowo na lata
2021-2030, dostarczając zarówno materiałów diagnostycznych, iak i inspiracji w kontekŚcie
formułowania kierunków rozwoju gminy. Do najważniejszych wniosków z badania na|eżą.

Z ana|izy średnich ocen wystawionych przez mieszkańców Gminy poszczegó|nym obszarom
funkcjonowania gminy wynika, ze są oni najbardziej zadowo|eni z tego jak W gminie
funkcjonuje sfera edukacji, w tym szczegó|nie przedszko|nej. Dobrze mieszkańcy gminy
oceniają rÓWnież poziom rozwoju infrastruktury spońowo.rekreacyjnej oraz oferIę spędzania



Wo|nego czasu d|a senioróW a takŹe moż|iwośó sprzedazy Własnych produktóW ro|nych na
|okalnych rynkach oraz dostępność uzędu gminy d|a interesanta.

WŚród najgorzej ocenianych obszarów funkcjonowania gminy mieszkańcy wskazujq na
podstawowe i specja|istyczne usługi medyczne oraz ofeńę spędzania wo|nego czasu d|a

młodzieiy, a także stan rozwoju bazy turystyczne'|.

Z badania ankietowego wśród przedsiębiorców uzyskano niereprezentatywną |iczbę ankiet
zwrotnych, wobec czego badania nie ujęto w niniejszym raporcie.

Badanie ankietowe miało miejsce podczas pandemii Covid-19, co niewqtp|iwie mia'ło

negatywny wpływ na zwrotnośó wypełnionych ankiet.

3.Uzwględnienie otrrymanych informacji w opracowywanym dokumencie strategicznym.

Wszystkie powyzszę uwagi i aspekty zgłoszone w przeprowadzon}ryn badaniu ankietowym
zostaną uwzględnione w opmcowy.wanym dokumencie strategicmym.

ISTRZA


