
 
 

ANKIETA  
DOTYCZĄCA OCENY SYTUACJI BIEŻĄCEJ I PRIORYTETÓW ROZWOJU  

 
Szanowni Państwo, 
W związku z podpisanym Porozumieniem samorządowym z dnia 14 lipca 2021 roku określającym zasady 
współpracy dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz 
podjętymi stosownymi uchwałami w tej sprawie przez Rady Miejskie, Rady Gmin i Rady Powiatów,  zwracamy się  
z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Obszaru Strategicznej 
Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). Ankieta ma charakter anonimowy. 

                                               
1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne obszary funkcjonowania OSI ŚU, poprzez wstawienie  
w odpowiednie miejsce znaku „X”, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze. 

Obszar funkcjonowania  

OCENA 

1 2 3 4 5 
Nie 

mam 
zdania 

Połączenia komunikacyjne na obszarze        

Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym       

Stan środowiska naturalnego       

System zbiórki odpadów komunalnych        

Walory przyrodniczo-krajobrazowe       

Potencjał turystyczny obszaru OSI ŚU       

Dostępność usług uzdrowiskowych dla mieszkańców obszaru       

Dostęp do miejsc pracy       

Warunki do rozwoju działalności gospodarczej       

Poziom zarobków mieszkańców       

Przedsiębiorczość mieszkańców       

Aktywność społeczna mieszkańców       

Jakość i dostępność opieki żłobkowej        

Jakość i dostępność opieki przedszkolnej       

Jakość i dostępność edukacji na poziomie podstawowym        

Jakość i dostępność podstawowej opieki zdrowotnej       

Jakość i dostępność usług dla osób starszych       

Bezpieczeństwo publiczne       

Oferta placówek kultury        

Dostępność usług/ możliwość zakupu artykułów codziennego użytku       

Stan infrastruktury drogowej       

Dostępność sieci wodociągowej       

Dostępność sieci kanalizacyjnej       

Dostępność i jakość sieci internetowej       

Dostępność i jakość e-usług (usługi urzędu dostępne przez Internet)       

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych        

Dostępność i jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej       

Dostępność i jakość możliwości spędzania czasu wolnego       

Wizerunek obszaru na zewnątrz       

Atrakcyjność obszaru do osiedlania się nowych osób       

Ogólna ocena jakości życia na obszarze        

 

 

 



 
 

 

2. Proszę o wybranie maksymalnie 3 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój 
OSI ŚU oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju (zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi): 

 

PRIORYTETY (max. 3 
odpowiedzi) 

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze  

Rozwój rolnictwa specjalistycznego  

Rozwój turystyki  

Tworzenie i rozwój uzdrowisk  

Ograniczenie niskiej emisji (przede wszystkim z pieców na paliwa stałe - węgiel, drewno)  

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych – estetyczne i funkcjonalne  

Wytwarzanie przez mieszkańców energii ze źródeł odnawialnych  

Tworzenie warunków do osiedlania się nowych mieszkańców  

Zwiększenie dostępności i jakości opieki żłobkowej i przedszkolnej  

Zwiększenie dostępności i jakości podstawowej opieki zdrowotnej   

Zapewnienie opieki i wspieranie aktywności osób starszych  

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji   

Rozwój usług kulturalnych i rozrywkowych   

Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………….  

 
 
 

3. Proszę o wskazanie gminy lub powiatu wchodzącej/ego w skład OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, którą/y 
Pan/Pani zamieszkuje/reprezentuje: 

 

Gmina / Powiat będąca/y członkiem OSI ŚU 
Max. 1 

odpowiedź 

Gmina Busko-Zdrój  

Gmina Solec-Zdrój  

Gmina Kazimierza Wielka  

Gmina Pińczów  

Powiat Buski  

Powiat Kazimierski  

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


