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Kwestionariusz badania opinii mieszkańców powiatu 

 

Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego pn. Strategia 
Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027. 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym w związku z opracowaniem 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2027. Badanie ankietowe będzie trwało 

od dnia 29.07.2021 r. do 11.08.2021 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Powiatu mogą wziąć w 

nim udział.  

Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju Powiatu, a także priorytety w zakresie 

działalności władz samorządowych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Strategia odpowiadała 

rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców. 

Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie 

działania w celu poprawy atrakcyjności Powiatu oraz poprawy życia na jego terenie. Zależy nam na 

Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie 

obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą Powiatu oraz w lepszym stopniu 

odpowiadał na potrzeby mieszkańców. 

Ankieta jest w pełni anonimowa. 

 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu! 

 

Dodatkowe informację uzyskają Państwo pod numerem telefonu:  

Wydział Organizacyjno -  Administracyjny (15) 8223922 w.206,220. 

 

 

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. 

                                                                                    Jerzy Sudoł  

                                                                                    Starosta Tarnobrzeski 
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I. Proszę wskazać zamieszkiwaną przez Pana/ią gminę/miasto powiatu. 

 Baranów Sandomierski – obszar miejski 

 Baranów Sandomierski – obszar wiejski 

 Gorzyce 

 Grębów 

 Nowa Dęba – obszar miejski 

 Nowa Dęba – obszar wiejski 

 

II. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w miejscu swojego zamieszkania? 

 Tak 

 Nie 

 

III. 
Proszę wskazać od 1 do 3 miejsc o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców powiatu 
pod względem kulturowym. Proszę o wskazanie lokalizacji tych miejsc. 

1.  

2.  

3.  

 

IV. 
Jak ocenia Pan/i dotychczasowe wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy 
Europejskich na rozwój powiatu 

 Bardzo dobre 

 Dobrze 

 Raczej dobrze 

 Trudno powiedzieć 

 Raczej nisko 

 Bardzo nisko 

 

Legenda punktacji do pytania IV. 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 

5 4 3 2 1 
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IV. 
Jak ocenia Pan/i poszczególne obszary życia w powiecie tarnobrzeskim? Proszę 

zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

OBSZARY. 5 4 3 2 1 

Oferty pracy i możliwość rozwoju zawodowego      

Dostępność miejsc pracy      

Przeciwdziałanie  bezrobociu, działania Powiatowego 
Urzędu Pracy 

     

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej      

Dostępność miejsc/terenów pod inwestycje      

Dostępność żłobków      

Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej      

Dostępność i poziom opieki zdrowotnej      

Dostęp do obiektów usługowo-handlowych      

Stan dróg      

Stan chodników      

Dostępność do transportu publicznego      

Dostępność infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej      

Dostępność i stan sieci gazowej      

Dostępność do internetu      

Dostęp do rekreacji (place zabaw, boiska sportowe, obiekty 
sportowe, ścieżki rowerowe i inne) 

     

Dostęp do instytucji kultury (biblioteki, domy kultury, 
muzea) 

     

Ilość i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych, sportowych 
 i o charakterze rozrywkowym 

     

Możliwości turystyczne powiatu, walory krajobrazowe, 
dostęp do bazy gastronomicznej i hotelowej 

     

Bezpieczeństwo na terenie powiatu      

Czystość i porządek w powiecie      

Dostęp i Jakość usług administracyjnych      

Pomoc społeczna      

Dostępność miejsc w ośrodkach pomocy społecznej dla 
osób starszych i niepełnosprawnych 
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V. Jakie są Pana/i zdaniem trzy największe zalety Powiatu?(np. lokalizacja..…) 

1.  

2.  

3.  

 

VI. Jakie są Pana/i zdaniem trzy najsłabsze punkty Powiatu? (np. transport publiczny….) 

1.  

2.  

3.  

 

VII. Jakie są Pana/i zdaniem trzy najważniejsze atrakcje turystyczne w powiecie? 

1.  

2.  

3.  

 

VIII. 
Chciałabym/chciałbym, aby Powiat Tarnobrzeski w 2027 roku kojarzył mi się przede 
wszystkim z: 

 bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia 

 atrakcjami turystycznymi 

 doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną 

 kultywowaniem tradycji lokalnych 

 bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną 

 niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy 

 ekologią 

 dobrym stanem infrastruktury technicznej (np. jakość dróg) 

 sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorców 

 dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową 

 Inne……. (jakie?) 
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IX. 
Proszę wskazać trzy priorytetowe inwestycje według Pana/i jakie powinny być 
najszybciej zrealizowane. Proszę wskazać lokalizację oraz nazwę inwestycji. 

1.  

2.  

3.  

 

X. 
Czy obecna sytuacja w kraju, ze względu na trwający stan epidemii, wpłynęła na 
Pana/i życie zawodowe? Jeśli tak, proszę określić w jaki sposób… (np. utrata 
pracy..…..) 

 Tak 

 Raczej tak 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie 

 

XI. INNE UWAGI 

1.  

2.  

3.  

 

METRYCZKA 

I. PŁEĆ 

 Kobieta   

 Mężczyzna 

 

II. WIEK 

 Poniżej 20 lat  

 20 – 30 lat 

 31 - 55 lat 

 56 – 66 lat 
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 Powyżej 65 lat 

 

III. WYKSZTAŁCENIE 

 Uczeń/student 

 Podstawowe 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Pomaturalne 

 Wyższe 

 

IV. STATUS ZAWODOWY 

 Uczeń/student 

 Przedsiębiorca 

 Osoba pracująca 

 Rolnik 

 Osoba bezrobotna 

 Osoba na rencie/emeryturze 

 

V. JAK DŁUGO ZAMIESZKUJE PAN/I POWIAT TARNOBRZESKI? 

 Do 1 roku 

 Od 1 do 10 lat 

 Od 11 – 30 lat 

 Od 31 lat i więcej 

 Od urodzenia 

 

VI. MIEJSCE ZAMIESZKANIA - miejscowość  

 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. 


