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Szanowni Państwo,  
 
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Piaski do 
2026 roku. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej 
Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.  
Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się 
dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, 
dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.  
W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.  
Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Piaski i ma na celu właściwe 
zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.  
Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Piaski do 2026 roku.  

 
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.  

 

 

1. Jakie Pani/Pana zdaniem są atuty gminy? (proszę podać maksymalnie 2 odpowiedzi) 
 
1).........................................................................................................................  
 
2)......................................................................................................................... 
  
2. Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe gminy  
i ma negatywny wpływ na poziom i jakość życia jej mieszkańców? (proszę podać 
maksymalnie 2 odpowiedzi)  
 
1).........................................................................................................................  
 
2)......................................................................................................................... 
 
3. Jakie inwestycje należałoby podjąć w gminie, by była ona bardziej atrakcyjna i 
przyjazna dla mieszkańców? (proszę podać maksymalnie 2 propozycje)  
 
1).........................................................................................................................  
 
2)......................................................................................................................... 
 
 



 
4. Jakie problemy, niekorzystne zjawiska w Pani/Pana ocenie najbardziej uwidaczniają się 
w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 odpowiedzi)  

□ ubóstwo  

□ przemoc w rodzinie  

□ bezrobocie  

□ eurosieroctwo  

□ bezdomność  

□ bezradność opiekuńczo-wychowawcza  

□ alkoholizm  

□ zanik więzi społecznych  

□ narkomania  

□ przestępczość 

□ dewastacja środowiska naturalnego  

□ rozpad rodzin  

□ inne (jakie?)....................................................................................................... 
 
5. Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie zaspokaja potrzeby  
mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  

□ nie  

□ nie wiem 
 
6. Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki przedszkolnej w gminie zaspokaja potrzeby 
mieszkańców? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  

□ nie  

□ nie wiem 
 
7. Jak Pani/Pan ocenia ofertę edukacyjną szkół w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X 
jedną odpowiedź)  

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
8. Jaka jest według Pani/Pana atrakcyjność oferty kulturalnej w gminie? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  

□ dobra 

□ dostateczna  

□ niedostateczna  

□ nie wiem  
 
 
 
 



9. Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie ochrony zdrowia? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
10. Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie sportu i rekreacji? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
11. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania? (proszę zaznaczyć 
znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  

□ raczej tak  

□ raczej nie  

□ nie  
 
12. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 
bezrobociu? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
13. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 
ubóstwu? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
14. Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź)  

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
 
 
 
 
 
 



15. Czy zna Pani/Pan przypadki przemocy w rodzinie na terenie gminy lub o nich 
słyszała/słyszał? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ znam takie przypadki 

□ słyszałam/słyszałem o takich przypadkach  

□ nie znam takich przypadków  
 
16. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  

□ nie  

□ nie wiem 
 
17. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby starsze w gminie? (proszę podać jedną 
odpowiedź) 
 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

18. Jakie problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w gminie? (proszę podać 
jedną odpowiedź)  
 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

19. Czy Pani/Pana zdaniem w działaniach realizowanych na terenie gminy uwzględnia się 
potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną 
odpowiedź) 

□ tak  

□ raczej tak  

□ raczej nie  

□ nie  
 
20. Jak Pani/Pan ocenia komunikację między władzami samorządowymi a mieszkańcami? 
(proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie wiem  
 
21. Jakich Pani/Pana zdaniem działań, inicjatyw, które mogłyby integrować, aktywizować 
lokalną społeczność czy przyczyniać się do łagodzenia bądź rozwiązywania lokalnych 
problemów społecznych oraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, brakuje  
w gminie? (proszę podać maksymalnie 2 propozycje)  
 
1)......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
 
2)......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
 
 



22. Jak Pani/Pan ocenia swój poziom zadowolenia z faktu bycia mieszkańcem gminy?  

 
□ dobrze  

□ dostatecznie  

□ niedostatecznie  

□ nie mam zdania  
 

 
Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę 

 
Od jak dawna mieszka Pani/Pan na terenie gminy?  
 

□ od urodzenia  
 

□ od ............. lat  
 
 
Płeć:                                     Wiek:                          Wykształcenie:  
 

□ poniżej 20 lat   □ podstawowe  

□ Kobieta  

□ 20-25 lat    □ gimnazjalne  

□ Mężczyzna      

□26-35 lat    □ zasadnicze zawodowe  
 

□ 36-45 lat    □ średnie  
 

□ 46-55 lat    □ wyższe  
 

□ 56-65 lat     
 

□ powyżej 65 lat  
 
 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach,  

ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski, do dnia 31 maja 2021 r. 
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