ANKIETA
dot. samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi
W związku z rozpoczęciem prac nad nowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 20212030” Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu zwraca się z prośbą o udział w BADANIU ANKIETOWYM.
Odpowiedzi dadzą nam możliwość spojrzenia na potrzeby mieszkańców wielkopolskich wsi.
Celem podstawowym ankiety jest wskazanie potencjalnych obszarów wsparcia.
Ankiety w formie papierowej prosimy dostarczyć lub przesłać na adres:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych ankiet mija w dniu 31 grudnia 2019 r.

Sołectwo: ………………………………………………………………………………..
Gmina:

………………………………………………………………………………..

Powiat:

………………………………………………………………………………..

Czy sołectwo jest uczestnikiem programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020?

□ TAK □ NIE □ NIE WIEM
Czy według Pani/Pana sołectwo ma opracowaną sołecką strategię rozwoju?

□ TAK □ NIE □ NIE WIEM
I. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA
1. Liczba mieszkańców około ………………………………………………….
2. Poziom życia moim zdaniem jest:
a) dobry
b) zadowalający
c) niezadowalający
d) zły
e) trudno powiedzieć

□
□
□
□
□
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II. JAKIM TYPEM WSI JEST, Pani/Pana zdaniem, sołectwo?
1. Wieś z przewagą funkcji rolniczej:
a) dominuje rolnictwo wielkoobszarowe
b) dominuje rolnictwo tradycyjne

□
□

2. Wieś, w której nie dominuje funkcja rolnicza

□

Mieszkańcy, którzy utrzymują się z produkcji rolniczej stanowią mniejszość

3. Wieś podmiejska

□

Przeważają osiedla mieszkaniowe domków jednorodzinnych

III. CENTRUM WSI
1. Czy sołectwo posiada centrum wsi będące przestrzenią publiczną?

□ TAK

□ NIE

2. Czy centrum jest zagospodarowane i stanowi wizytówkę miejscowości?

□ TAK

□ NIE

3. Czy centrum wsi jest miejscem spotkań, integracji i rekreacji mieszkańców
i przyjezdnych?

□ TAK

□ NIE

4. Jakie funkcje wg Pani/Pana powinno spełniać centrum wsi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. ZASOBY SOŁECTWA
1. Przystanek autobusowy we wsi:

□

jest

□ nie ma

2. Stacja kolejowa we wsi:

□

jest

□ nie ma

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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3. Przez sołectwo przebiega:
a) droga krajowa
b) droga wojewódzka
c) droga powiatowa
d) droga gminna
e) szlak rowerowy
f) szlak turystyczny

□
□
□
□
□
□

4. We wsi lub w niedalekiej odległości (do 3 km) znajduje się:
a) obszar Natura 2000
b) park krajobrazowy
c) park narodowy
d) punkt widokowy
e) skansen
f) zabytki historyczne
g) jezioro
h) rzeka
i) inne (jakie?)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

………………………………………..………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Infrastruktura społeczna w sołectwie:
a) szkoła
b) przedszkole
c) dom kultury

□
□
□
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d) scena plenerowa, amfiteatr
e) sala wiejska/świetlica
f) biblioteka, czytelnia
g) kościół (parafia)
h) ośrodek zdrowia
i) sklep wielobranżowy
j) miejsce plenerowych spotkań
k) plac zabaw dla dzieci
l) siłownia zewnętrzna
m) boisko lub zespół boisk
n) kąpielisko, plaża, pomosty
o) inne (jakie?)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Infrastruktura techniczna wsi:
a) kanalizacja:

tak

b) wodociąg:

tak

c) gaz ziemny sieciowy:

tak

□
□
□

□
nie □
nie □
nie

d) internet kablowy szerokopasmowy (szybki) w obiektach użyteczności publicznej
(np. szkoła, świetlica):

tak

□

nie

□

e) internet kablowy szerokopasmowy (szybki) w gospodarstwie domowym:
tak

□

nie

□
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7. Organizacje działające na terenie wsi:
a) Ochotnicza Straż Pożarna
b) Koło Gospodyń Wiejskich
c) Grupa Odnowy Wsi w formie stowarzyszenia
d) stowarzyszenie / fundacja

□
□
□
□

jakie / jaka? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e) klub / zespół sportowy
f) organizacje kościelne
g) organizacje młodzieżowe
h) rada rodziców
i) zespół folklorystyczny / chór / kabaret

□
□
□
□
□

jaki? …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
j) inne (jakie?)

□

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

V. OCENA STANU SOŁECTWA
widziana oczami mieszkańca

1. Który z problemów wskazanych poniżej najbardziej utrudnia Pani/Pana zdaniem
życie w sołectwie?
proszę wskazać od 1 do 3 odpowiedzi

□ przepływ informacji z urzędu gminy do mieszkańców/od sołtysa do mieszkańców
□ brak dostępu do dóbr kultury (kino, teatr, muzeum itp.)
□ brak (niewielka ilość) wydarzeń plenerowych i integracyjnych w sołectwie
□ ograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu
□ brak możliwości uprawiania sportu i czynnej rekreacji
Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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□ słaba integracja mieszkańców
□ brak zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz sołectwa (wolontariat)
□ jakość chodników lub ich brak
□ brak lub niedostateczne oświetlenie uliczne
□ brak komunikacji publicznej (kolej, bus, autobus)
□ inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Co Pani/Pana zdaniem wyróżnia pozytywnie wieś?
proszę wskazać od 1 do 3 odpowiedzi

□ atrakcyjne położenie przyrodnicze, krajobrazowe
□ zabytki historyczne, pomniki przyrody
□ kultywowanie tradycji lokalnej (np. historycznej, kulinarnej, rzemieślniczej)
□ rozwinięta infrastruktura komunalna
□ rozwinięta baza sportowo – turystyczna
□ zagospodarowany budynek świetlicy wiejskiej
□ estetyka wsi, zagospodarowane centrum będące wizytówką miejscowości
□ dostępność do urządzeń rekreacyjnych umożliwiających aktywny wypoczynek
□ działająca we wsi szkoła (przedszkole)
□ aktywnie działające stowarzyszenie mieszkańców
□ integracja mieszkańców
□ mieszkańcy są aktywni, podejmują wspólne działania na rzecz wsi
□ młodzież wiąże swoją przyszłość z wsią
□ inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Co stanowi Pani/Pana zdaniem największą szansę na rozwój wsi?
proszę wskazać od 1 do 3 odpowiedzi

□ czyste środowisko
□ cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe
□ cenne walory historyczne
□ cenne walory turystyczne
□ istniejąca baza turystyczna (np. gospodarstwa agroturystyczne)
□ położenie na szlaku komunikacyjnym
□ rolnictwo
□ otwartość i gościnność mieszkańców
□ dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych
□ duża liczba młodzieży deklarującej chęć pozostania w rodzinnej wsi
□ pracowitość i pomysłowość mieszkańców
□ wolne tereny inwestycyjne
□ inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Co zdaniem Pani/Pana powinno być wybudowane, wyremontowane lub
zmodernizowane w pierwszej kolejności w sołectwie?
proszę wskazać od 1 do 3 odpowiedzi

a) dom/ośrodek kultury

□

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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b) scena plenerowa, amfiteatr
c) sala, świetlica wiejska
d) miejsce spotkań (altana, grill)
e) szkoła (przedszkole)
f) biblioteka, czytelnia
g) kościół
h) ośrodek zdrowia
i) sklep wielobranżowy
j) plac zabaw dla dzieci
k) siłownia zewnętrzna
l) boisko lub zespół boisk
m) kąpielisko, plaża, pomosty

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

n) zabytki lokalne (np. kapliczki, cmentarze, stare wiatraki)
o) chodniki i oświetlenie uliczne
p) ścieżki rowerowe

□

□
□

q) inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

VI. AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW
1. Gotów jestem działać w stowarzyszeniu na rzecz rozwoju mojej wsi
TAK

□

NIE

□

2. Czy działalność wiejskich stowarzyszeń na rzecz ich rozwoju jest potrzebna?
a) Tak, takie stowarzyszenie już w mojej miejscowości funkcjonuje
b) Nie, nie ma potrzeby, gdyż w sołectwie działają już OSP i KGW

□
□

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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3. Jestem zainteresowany udziałem w wyjazdach studyjnych

□ TAK, zawsze warto podejrzeć jak rozwijają się inne sołectwa w województwie czy w kraju
□ NIE, każdy region ma swoją specyfikę i nie należy kopiować ich rozwiązań
4. Jestem zainteresowany udziałem w szkoleniach i warsztatach z zakresu:
proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi

□ warsztaty rzemieślnicze (stolarskie, kuśnierskie, ciesielskie, dawnych zawodów)
□ warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, garncarskie, malarskie)
□ warsztaty muzyczne (wokalne, gry na instrumentach, nauka pieśni regionalnych)
□ kursy z małego przetwórstwa (technologie i uwarunkowania prawne)
□ kursy z zakresu przestawienia na ekologiczną produkcję rolniczą
□ prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, zagrody edukacyjnej itp.
□ wykorzystanie zdrowej żywności w przygotowaniu i promocji potraw lokalnych
□ tworzenie kosmetyków – kosmetyka naturalna
□ ziołolecznictwo, medycyna naturalna
□ dietetyka – tworzenie jadłospisów i potraw dla odpowiednich diet
□ kurs florystyczny z elementami dekoracji wnętrz
□ indywidualne konsultacje zawodowe
□ kurs samoobrony
□ podstawy rachunkowości w prowadzeniu działalności stowarzyszenia
□ jak napisać dobre CV i List motywacyjny, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej

□ podstawy obsługi komputera i pakietu Microsoft (Word, Excel, Power Point)
Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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□ projektowanie stron internetowych / obsługa sklepu internetowego
□ zarządzanie czasem – planowanie i organizowanie pracy własnej
□ komunikacja, zarządzanie zespołem, budowanie relacji międzyludzkich itp.
□ kursy językowe (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki)
□ zakładanie i organizowanie stowarzyszenia
□ pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania w społeczności lokalnej
□ INNE, jakie
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. METRYCZKA UCZESTNIKA ANKIETY
1. Płeć

□ kobieta

□ mężczyzna

2. Wiek

□ do 30 lat

□ 31 – 40 lat

□ 41 – 60 lat

□ powyżej 60 lat

3. Pełniona funkcja

□
□
□
□

sołtys

□

członek rady sołeckiej

lider lub członek Grupy Odnowy Wsi
prezes lub członek zarządu lokalnego stowarzyszenia lub fundacji
inna (jaka?) ………………………………………………………………………………………………………

4. Wykształcenie

□ podstawowe
□ pomaturalne

□ zasadnicze zawodowe □ średnie
□ licencjat
□ wyższe

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety!
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