
Ankieta partycypacyjna  - wizja rozwoju obszaru współpracy ponadlokalnej: Miasta Kraśnik, gminy 

Kraśnik, gminy Dzierzkowice, gminy Urzędów, gminy Gościeradów, gminy Annopol, gminy Trzydnik 

Duży, gminy Wilkołaz, gminy Zakrzówek 

Prosimy o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi zostaną wykorzystane do przygotowania Strategii 

Ponadlokalnej oraz Planu Działań Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Dziękujemy. 

1. Jestem mieszkańcem Gminy: …………………………………………………… 

2. Proszę wskazać maksymalnie 5 najważniejszych silnych stron (potencjałów) obszaru 

współpracy ponadlokalnej 

dobra dostępność komunikacyjna  

walory przyrodnicze  

walory korzystne dla OZE  

dziedzictwo kulturowe i zabytki  

bogata oferta turystyczna  

rosnąca aktywność społeczna  

obiekty sportowo-rekreacyjne  

bogata oferta wsparcia seniorów  

wysoki poziom edukacji  

rozwijające się rolnictwo  

popyt na zdrową żywność  

aktywne organizacje pozarządowe  

wolne tereny inwestycyjne  

dobra sytuacja finansowa gmin  

przyjazny klimat dobrosąsiedzki  

Inne:  
 

3. Proszę wskazać maksymalnie 5 najważniejszych słabych stron (problemów) obszaru 

współpracy ponadlokalnej 

zła dostępność komunikacyjna  

zanieczyszczone środowisko  

zaniedbane zabytki  

niewykorzystany potencjał turystyczny  

niewystarczająca oferta turystyczna  

niknąca aktywność społeczna  

zbyt mało przedszkoli i żłobków  

uboga oferta ośrodków wsparcia seniorów  



niski poziom edukacji  

rolnictwo nie przynoszące zysków  

problemy społeczne  

wysoki poziom bezrobocia  

niewykorzystany potencjał OZE  

zadłużenie gmin  

brak współpracy pomiędzy instytucjami  

brak terenów inwestycyjnych  

brak mieszkań komunalnych  

brak przestrzeni publicznej do spotkań  

Inne:  
 

4. Proszę wskazać maksymalnie 5 najważniejszych szans dla obszaru współpracy ponadlokalnej 

efektywna promocja obszaru  

rozwój turystyki  

rozwój oferty kulturalnej  

wzrost potencjału turystycznego  

walory przyrodnicze  

rozbudowa przestrzeni dla aktywnego wypoczynku  

poprawa jakości przestrzeni publiczne  

utworzenie ośrodków wsparcia seniorów  

współpraca nauki z przemysłem  

nowe miejsca pracy  

utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi  

podejmowanie wspólnych inicjatyw przez gminy  

modernizacja i specjalizacja rolnictwa  

rozwój energii ze źródeł odnawialnych  

rozwój infrastruktury drogowo-komunikacyjnej  

pojawienie się inwestorów  

zapewnienie mieszkań komunalnych  

cyfryzacja usług  

Inne:  

 



5. Proszę wskazać maksymalnie 5 najważniejszych zagrożeń dla obszaru współpracy 

ponadlokalnej 

zanieczyszczenie środowiska  

zmiany klimatyczne  

inflacja i wzrost cen  

rosnąca ilość odpadów komunalnych  

niestabilność gospodarcza w skali całego kraju  

„starzenie się” społeczeństwa  

przestępczość, chuligaństwo, alkoholizm  

niska rentowność produkcji rolnej  

niekorzystne warunki na rynku pracy  

niestabilność przepisów prawa  

długotrwałe utrzymywanie się pandemii COVID-19  

niska aktywność społeczna  

degradacja przestrzeni publicznej  

niszczejąca infrastruktura drogowo-komunikacyjna  

pogłębiające się wykluczenie społeczne  

Inne:  
 

6. Proszę wskazać maksymalnie 5 najbardziej oczekiwanych efektów realizacji Strategii 

poprawa stanu dróg i chodników  

budowa ścieżek rowerowych  

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości  

przyciągnięcie inwestorów  

ochrona środowiska  

przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu  

skuteczne zagospodarowanie odpadów  

dostęp do usług sieciowych (kanalizacja, woda, gaz)  

tworzenie przestrzeni dla mieszkańców  

wzrost aktywności obywatelskiej  

rozszerzenie oferty turystycznej  

ochrona i odnowa zabytków  

remonty i termomodernizacja budynków  

włączenie społeczne osób starszych  



włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami  

przeciwdziałanie migracji ludzi młodych  

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  

wzrost poziomu cyfryzacji i e-usług  

Inne:  

7. Które z określeń najlepiej oddaje charakter współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach strategii ponadlokalnej? 

Kraśnicki Obszar Funkcjonalny  

Eko Strefa  

Kraśnicki Obszar Współpracy Ponadlokalnej  

Obszar Współpracy Ponadlokalnej - Razem dla Rozwoju  

Inne:  

8. Prosimy o zaproponowanie maksymalnie 3 projektów partnerskich, które mogą być 

realizowane wspólnie przez kilka gmin i pozwolą na rozwój całego obszaru funkcjonalnego. 

Dla każdego zaproponowanego projektu, prosimy o krótkie uzasadnienie wyboru i wskazanie 

gmin partnerskich. 

 
 
 
 
 

9. Prosimy o zaproponowanie maksymalnie 3 indywidualnych projektów gmin (inwestycyjnych/ 

infrastrukturalnych), które pozwolą na rozwój całego obszaru funkcjonalnego. Dla każdego 

zaproponowanego projektu, prosimy o krótkie uzasadnienie wyboru i wskazanie gminy 

realizującej. 

 
 
 
 

 

10. Prosimy o zaproponowanie maksymalnie 3 indywidualnych projektów gmin (nie 

inwestycyjnych/o charakterze społeczno-obywatelskim), które pozwolą na rozwój całego 

obszaru funkcjonalnego. Dla każdego zaproponowanego projektu, prosimy o krótkie 

uzasadnienie wyboru i wskazanie gminy realizującej. 

 
 
 
 
 
 

 

 



11. Dziękujemy za udział w ankiecie, ewentualne uwagi i spostrzeżenia prosimy wypisać poniżej 


