
Struktura społeczna
uczestników badania

Szanowni Państwo, pytania w niniejszej sekcji pozwolą zespołowi 
badawczemu określić profil uczestników badania.

1.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Mężczyzna

Kobieta

Badanie opinii społecznej w zakresie
potrzeb i kierunków rozwoju gminy Puck
Szanowni Państwo, 

Na zlecenie Urzędu Gminy w Pucku opracowywana jest Strategia Rozwoju Gminy Puck na 
lata 2021 - 2030 (w skrócie: Strategia). 

Zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie dotyczącej określenia poglądu mieszkańców 
na temat kierunków rozwoju gminy. Dzięki Państwa zaangażowaniu zespół badawczy 
będzie mógł określić: 
- mocne i słabe strony gminy, 
- potencjalne szanse i zagrożenia dla gminy, 
- potrzeby mieszkańców w zakresie inwestycji i kierunków rozwoju gminy. 

Bardzo istotne jest, aby możliwie wielu mieszkańców gminy udzieliło odpowiedzi w 
badaniu ankietowym. Pozwoli to poprawnie zdiagnozować potrzeby i opinie mieszkańców 
gminy. Wnioski z badania pozwolą Władzom Gminy i zespołowi badawczemu sformułować 
adekwatną propozycję rozwoju gminy.

Ankieta jest w pełni dobrowolna i anonimowa. Możliwe jest udzielanie pytań wyłącznie na 
wybrane pytania. 

W razie pytań w zakresie niniejszej ankiety proszę o kontakt na adres: 
k.griech@amtpartner.pl

Proszę o wskazanie płci:

mailto:k.griech@amtpartner.pl


2.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

16 - 24 lata

25 - 34 lata

35 - 49 lat

50 - 64 lata

65 lat i więcej

3.

4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Bardzo wysoko

Wysoko

Neutralnie

Nisko

Bardzo nisko

Trudno określić

5.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Bardzo dobrze

Dobrze

Źle

Bardzo źle

Trudno określić

Proszę o określić grupę wiekową, do której Pan/i przynależy:

Proszę podać nazwę miejscowości w której Pan/i mieszka.

Jak ocenia Pan/i poziom zadowolenia z życia w miejscu zamieszkania?

Jak ocenia Pan/i rozwój Gminy Puck na przestrzeni ostatnich lat? (proszę o
pominięcie okresu pandemicznego)



6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Bardzo wysoko

Wysoko

Średnio

Nisko

Bardzo nisko

Trudno określić

7.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Jestem członkiem/inią organizacji pozarządowej

Obserwuje/czytam/słucham lokalnych mediów

Śledzę oficjalne informacje przekazywane przez Urząd Gminy (np. strona internetowa,
tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej)

Uczestniczę w spotkaniach z Władzami Gminy Puck

Podejmuje nieformalne inicjatywy na rzecz rozwoju gminy

Uczestniczę w wyborach do lokalnego samorządu

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy (np. sportowych,
kulturalnych)

Zgłaszam formalne lub nieformalne inicjatywy obywatelskie

Jak ocenia Pan/i swój poziom zaangażowania w sprawy Gminy Puck?

Jakie czynności wykonuje Pan/i w zakresie swojego zaangażowania w sprawy
gminy Puck?



8.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Jak ocenia Pan/i poziom zaspokojenia swoich potrzeb w poniższych obszarach:

Bardzo
dobrze

Dobrze Źle
Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

Nie
dotyczy

Łatwość znalezienia
pracy

Dostęp do rekreacji i
wypoczynku

Pomoc społeczna

Dostęp do sklepów i
usług

Poziom
bezpieczeństwa
publicznego

Możliwość rozwoju
zainteresowań

Jakość oświaty

Dostęp do kultury

Możliwość rozwoju
kompetencji
zawodowych

Jakość komunikacji
publicznej

Dostęp do opieki
medycznej

Jakość oferty
kierowanej do osób
starszych

Łatwość znalezienia
pracy

Dostęp do rekreacji i
wypoczynku

Pomoc społeczna

Dostęp do sklepów i
usług

Poziom
bezpieczeństwa
publicznego

Możliwość rozwoju
zainteresowań

Jakość oświaty

Dostęp do kultury

Możliwość rozwoju
kompetencji
zawodowych

Jakość komunikacji
publicznej

Dostęp do opieki
medycznej

Jakość oferty
kierowanej do osób
starszych



9.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

Ubóstwo

Starzenie się społeczeństwa

Bezrobocie

Przemoc w rodzinie

Przestępczość

Przestępczość wśród nieletnich

Alkoholizm

Wandalizm mienia publicznego

Bezdomność

Narkomania

10.

Które z poniższych zjawisk według Pana/i jest najbardziej uciążliwym w Pana/i
miejscu zamieszkania?

Gdyby mógł Pan/i zdecydować o rozpoczęciu inwestycji przez gminę Puck,
która poprawiłaby sytuację społeczną mieszkańców, to czego ta inwestycja by
dotyczyła?



11.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

12.

Jak ocenia Pan/i uwarunkowania gospodarcze w Pana/i miejscu zamieszkania?

Bardzo
dobrze

Dobrze Źle
Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

Dostęp do miejsc pracy

Łatwość korzystania z różnych
usług

Bliskość sklepów, targowisk,
centrów handlu

Udogodnienia dla
przedsiębiorców

Bazę noclegową i
gastronomiczną

Dostępność i przydatność
szkoleń/kursów dla osób
bezrobotnych

Jakość i zasięg promocji
gospodarczej i turystycznej

Rozwój rolnictwa

Kondycję branży rolno-
spożywczej

Dostęp do miejsc pracy

Łatwość korzystania z różnych
usług

Bliskość sklepów, targowisk,
centrów handlu

Udogodnienia dla
przedsiębiorców

Bazę noclegową i
gastronomiczną

Dostępność i przydatność
szkoleń/kursów dla osób
bezrobotnych

Jakość i zasięg promocji
gospodarczej i turystycznej

Rozwój rolnictwa

Kondycję branży rolno-
spożywczej

Proszę określić najpilniejsze potrzeby w swoim miejscu zamieszkania w zakresie
rozwoju gospodarczego (np. szkolenia/kursy zawodowe, rozwój infrastruktury
turystycznej itp.).



13.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

14.

Jak ocenia Pan/i poszczególne aspekty przestrzenne w Pana/i miejscu
zamieszkania?

Bardzo
dobrze

Dobrze Źle
Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

Jakość infrastruktury
turystycznej

Jakość procesu odbioru
odpadów

Czystość w przestrzeni
publicznej

Dostęp do terenów
rekreacyjnych i
wypoczynkowych

Skomunikowanie gminy z
innymi miejscowościami

Jakość ścieżek turystycznych

Dbałość o tereny zielone

Estetyka budynków i
przestrzeni publicznej

Jakość infrastruktury
turystycznej

Jakość procesu odbioru
odpadów

Czystość w przestrzeni
publicznej

Dostęp do terenów
rekreacyjnych i
wypoczynkowych

Skomunikowanie gminy z
innymi miejscowościami

Jakość ścieżek turystycznych

Dbałość o tereny zielone

Estetyka budynków i
przestrzeni publicznej

Proszę określić najpilniejsze potrzeby w swoim miejscu zamieszkania w
obszarze zagospodarowania przestrzennego (np. budowa placu zabaw na
terenie ..., itp.).



15.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

16.

Jak ocenia Pan/i poszczególne aspekty techniczne w Pana/i miejscu
zamieszkania?

Bardzo
dobrze

Dobrze Źle
Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

Jakość dróg

Stan techniczny chodników

Oświetlenie przy drogach

Jakość infrastruktury
komunalnej (kanalizacja,
wodociągi)

Dostosowanie urzędu do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

Dostęp do sieci internetowej

Dostęp do infrastruktury
gazowej

Jakość dróg

Stan techniczny chodników

Oświetlenie przy drogach

Jakość infrastruktury
komunalnej (kanalizacja,
wodociągi)

Dostosowanie urzędu do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

Dostęp do sieci internetowej

Dostęp do infrastruktury
gazowej

Proszę określić najpilniejsze potrzeby w swoim miejscu zamieszkania w
obszarze infrastruktury technicznej (np. remont drogi na terenie sołectwa ...
itp.).



17.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

18.

Jak ocenia Pan/i poszczególne aspekty środowiskowe w Pana/i miejscu
zamieszkania?

Bardzo
dobrze

Dobrze Źle
Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

Możliwość spędzania czasu
na terenach rekreacyjnych i
sportowych

Jakość powietrza

Poziom hałasu

Gotowość mieszkańców do
segregacji odpadów

Czystość terenów zielonych

Czystość zbiorników wodnych
(np. rzeki)

Poziom edukacji
środowiskowej (w szkole,
pracy, urzędzie itp.)

Możliwość spędzania czasu
na terenach rekreacyjnych i
sportowych

Jakość powietrza

Poziom hałasu

Gotowość mieszkańców do
segregacji odpadów

Czystość terenów zielonych

Czystość zbiorników wodnych
(np. rzeki)

Poziom edukacji
środowiskowej (w szkole,
pracy, urzędzie itp.)

Proszę określić najpilniejsze potrzeby w swoim miejscu zamieszkania w aspekcie
środowiskowym (np. poprawa świadomości mieszkańców w obszarze
segregacji ... itp.).



19.

20.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Poprawa jakości dróg i chodników

Poprawa stanu wodociągów i kanalizacji

Poprawa dostępu do oświaty i opieki przedszkolnej

Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej

Poprawa dostępu do opieki społecznej

Ułatwienie możliwości uprawiania sportu i rekreacji

Poprawa stanu terenów rekreacyjnych

Urozmaicenie oferty instytucji kultury

Wspieranie organizacji pozarządowych i społecznych

Utrzymanie porządku w przestrzeni ulicznej

Wspieranie przedsiębiorczości

Intensyfikacja promocji gminy

Inicjatywy na rzecz osób starszych

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Co według Pana/i należy poprawić w Gminie Puck w pierwszej kolejności?

W którym z poniższych obszarów samorząd powinien priorytetowo podjąć
działania wspierające rozwój Gminy Puck?

 Formularze

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

