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GMINA  SIEDLISZCZE 
ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze 

tel. 82 56 92 284, e-mail: gmina@siedliszcze.pl 
www.siedliszcze.pl 

Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Siedliszcze 

Szanowni Państwo 
 
zwracamy się z pros bą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Rejowiec, 

Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2022-2027 z perspektywą do 

roku 2030”. W związku z tym prosimy Pan stwa o udzielenie odpowiedzi na poniz sze pytania. Pozwoli to na ocenę 

stopnia aktualnego rozwoju gminy oraz poz ądanych kierunko w jej rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą 

podawane wyłącznie w formie zbiorczej. 

 
Wypełnioną ankietę prosimy składać w: 

Urzędzie Miejskim w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze 

lub przesłać skan na adres e-mail: gmina@siedliszcze.pl do dnia 24 września 2021 roku.  
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1. Jak oceniają Państwo dotychczasowe poniższe obszary działań w mieście/gminie ? 

proszę wstawić znak X w wybraną rubrykę 

Edukacja, kultura i rekreacja 
OCENA 

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

S rednio Raczej z le Bardzo z le 

Jak oceniasz stan obiekto w placo wek 
os wiatowych na terenie miasta/gminy (szkoła, 
przedszkole) 

     

Jak oceniasz poziom edukacji w mies cie/ gminie 
(m.in. jakos c  kształcenia, dostępnos c  zajęc  
dodatkowych dla ucznio w, zajęcia wyro wnawcze) 

     

Jak oceniasz poziom infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej (boiska, place zabaw, strefy 
rekreacji) 

     

Jak oceniasz liczbę obiekto w kulturalnych w 
mies cie/gminie (m.in. s wietlice, biblioteka, dom 
kultury) 

     

Jak oceniasz stan obiekto w kulturalnych na 
terenie miasta/ gminy (s wietlice, biblioteka, dom 
kultury) 

     

Jak oceniasz ofertę wydarzen  kulturalno - 
rozrywkowych odbywających się na terenie 
miasta/gminy 
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Strefa przestrzeni miejskiej/gminnej 
OCENA 

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

S rednio Raczej z le Bardzo z le 

Jak oceniasz estetykę i porządek w swojej 
miejscowos ci? 

     

Jak oceniasz stan i jakos c  tereno w rekreacyjnych 
(m.in. parki, skwery, miejsca spacerowe,  place 
zabaw)? 

     

Jak oceniasz stan zagospodarowania przestrzeni 
publicznej  (m.in. wyposaz enie w parkingi, 
chodniki, ławki, kosze na s mieci)? 

     

 

Środowisko przyrodnicze - problemy 
ekologiczne 

OCENA 
Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

S rednio Raczej z le Bardzo z le 

Jak oceniasz stan s rodowiska w swojej 
miejscowos ci? 

     

Jak oceniasz jakos c  powietrza?      

Jak oceniasz poziom hałasu?      

Jak oceniasz jakos c  wody pitnej w sieci 
wodociągowej? 

     

Jak oceniasz dbałos c  mieszkan co w o stan 
s rodowiska naturalnego? 
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Infrastruktura techniczna OCENA 

 
Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

S rednio Raczej z le Bardzo z le 

Jak oceniasz stan dro g na terenie miasta/gminy?      

Jak oceniasz małą architekturę drogową w 
mies cie/gminie (ciągi pieszo-rowerowe, 
os wietlenie, przystanki itp.)? 

     

Jak oceniasz dostęp do internetu?      

Jak oceniasz poziom dostępu do sieci 
wodociągowej? 

     

Jak oceniasz poziom dostępu do sieci 
kanalizacyjnej? 

     

Czy jestes  zainteresowany/a dostępem do sieci 
gazowej? 

     

 

Sfera społeczna  
OCENA 

Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

S rednio Raczej z le Bardzo z le 

Jak oceniasz dostępnos c  do usług ochrony 
zdrowia w mies cie/gminie (podstawowa opieka 
medyczna, apteki, stomatolog)? 

     

Jak oceniasz siec  usług na terenie miasta/gminy 
(handel, zakłady usługowe itp.)? 

     

Jak oceniasz ofertę spędzania  czasu wolnego na 
terenie miasta/gminy dla dzieci? 
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Jak oceniasz ofertę spędzania  czasu wolnego  na 
terenie miasta/gminy dla dorosłych? 

     

Jak oceniasz ofertę usług dla senioro w w 
mies cie/gminie ? 

     

Jaka jest Twoim zdaniem skala występowania w 
mies cie/ gminie patologii (np. alkoholizm, 
narkotyki, dopalacze itp.)? 

     

Jak oceniasz poziom bezpieczen stwa 
mieszkan co w w mies cie/ gminie? 

     

 
 

2. Jakie kierunki działań wskazują Państwo do realizacji w perspektywie najbliższych kilku lat? 

proszę wstawić znak X w wybraną rubrykę  

 Nieistotne Istotne Pilne Bardzo pilne 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej (w tym chodniki) 

    

Inwestycje w ochronę środowiska 

(wykorzystanie odnawialnych źródeł energii) 

    

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

wodociągowej 

    

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

kanalizacyjnej 
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Budowa infrastruktury gazowej     

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

    

Rozbudowa i modernizacja obiektów 

użyteczności publicznej 

    

Modernizacja obiektów oświaty      

Rekultywacja terenów zdegradowanych     

Uporządkowanie przestrzeni publicznej 

(czystość i estetyka otoczenia) 

    

Poprawa poziomu bezpieczeństwa 

publicznego 

    

Poprawa dostępności i jakości opieki 

zdrowotnej 

    

Promocja gminy/miasta     

Rozwój i promocja przedsiębiorczości, rozwój 

stref przemysłowych i produkcyjnych (nowi 

inwestorzy, miejsca pracy) 

    

Rozwój turystyki     
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Wsparcie organizacji pozarządowych     

Działalność instytucji kultury     

Edukacja i opieka przedszkolna     

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży 

    

 
 
3. Proszę wymienić 5 najważniejszych inwestycji / przedsięwzięć, które Pani/Pana zdaniem powinny być 
priorytetowo realizowane na terenie gminy/miasta.  
 
1 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano gminę/miasto w roku 2030? (Proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź) 

  z gminą atrakcyjną dla turysto w, 

 z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej jakos ci usług społecznych, 

  z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestoro w i tworzącą nowe miejsca pracy, 

  z gminą ekologiczną dbającą o s rodowisko naturalne i estetykę otoczenia, 

  z czym innym: (czym?):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………… 

 

5. Dane statystyczne 

 

Jaki jest Pani/Pana związek z terenem Gminy Siedliszcze 

 miejsce zamieszkania 

 miejsce pracy 

 miejsce prowadzenia działalnos ci gospodarczej  

 miejsce rekreacji, wypoczynku  

 inna odpowiedz  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
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Jak długo mieszka Pani/Pan w Gminie Siedliszcze 

 nie mieszkam w Gminie Siedliszcze 

 do 5 lat 

 6 – 10 lat 

 11 - 20 lat 

 21 - 30 lat 

 od urodzenia  

 

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan poziom życia w Gminie Siedliszcze 

 bardzo dobrze 

 raczej dobrze 

 przeciętnie 

 raczej z le 

 z le 

 nie mam zdania 

 

Płeć: 

 kobieta 

 męz czyzna 
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Jaki jest Pani/Pana wiek: 

 do 16 lat 

 od 17 do 24 lat 

 od 25 do 34 lat 

 od 35 do 44 lat 

 od 45 do 54 lat 

 od 55 do 64 lat 

 powyz ej 65 lat 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie tej ankiety ! 


