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Ankieta diagnostyczna  

na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  

"Region Sanu i Trzebośnicy"  

na lata 2023-2029 
 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do 

wypełnienia poniższej ankiety. Ankieta służy identyfikacji atutów obszaru, barier rozwoju, 

preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych celów podejścia 

LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i 

działania. 

Wnioski płynące z wypełnionych ankiet posłużą przygotowaniu Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2023 – 2029. 

 

METRYCZKA 

Płeć  

⃣ Kobieta 

⃣ Mężczyzna 

⃣ Nie chcę podawać 

Wiek  

⃣ Poniżej 25 lat 

⃣ 26- 60  lat 

⃣ powyżej 60 lat 

Jestem mieszkańcem Gminy 

⃣ Wiejskiej Leżajsk 

⃣ Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
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Analiza MOCNYCH i SŁABYCH stron oraz SZANS i ZAGROŻEŃ 

1. Jakie są mocne strony miejscowości/gminy w której Pani/Pan mieszka? (Proszę o wskazanie 

max. 5) 

 Ciekawe zasoby historyczno-kulturowe 

 Unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe i czyste środowisko naturalne 

 Położenie oraz dostępność komunikacyjna 

 Infrastruktura turystyczna 

 Rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna  

 Estetyka miejscowości 

 Wzrost poziomu wykształcenia oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców  

 Edukacja wczesnoszkolna i szkolna 

 Dobra oferta kulturalna  

 Ochrona zdrowia 

 Bezpieczeństwo publiczne 

 Obszary inwestycyjne 

 Rynek pracy i przedsiębiorczość 

 Relatywnie duża liczba stowarzyszeń, organizacji i grup o charakterze społecznym 

 Dobry dostęp do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych 

 Duży potencjał do produkcji zdrowej żywności  

 Atrakcje sportowo-rekreacyjne 

 Niewielka skala bezrobocia 

 Wykorzystanie zasobów naturalnych 

 Dziedzictwo lokalne (twórcy ludowi, zespoły śpiewacze, itp.) 

 Sytuacja finansowa mieszkańców 

 Korzystne warunki do OZE 

 Inne, jakie?:__________________________________________________________ 
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2. Jakie są kluczowe słabe strony miejscowości/gminy w której Pani/Pan mieszka? (Proszę o 

wskazanie max. 5) 

 Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (szlaki, miejsca odpoczynku itp.) 

 Niski standard usług turystycznych, baz noclegowych i gastronomicznych 

 Słaba komunikacja społeczna między różnymi sektorami (mieszkańcy, sektor społeczny, 

gospodarczy, publiczny) 

 Słabo rozwinięta infrastruktura rekreacyjna i sportowa 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

 Mało atrakcyjny rynek pracy 

 Niskopłatne i niskiej jakości miejsca pracy 

 Niedostatecznie wykorzystane zasoby historyczne i kulturowe 

 Brak miejsc opieki dla seniorów i niepełnosprawnych 

 Braki w infrastrukturze i usługach dla seniorów 

 Słaby dostęp do opieki nad dziećmi 

 Niekorzystna sytuacja kobiet wiejskich w zakresie zatrudnienia 

 Malejąca liczba ludności i ujemny przyrost naturalny  

 Nieodpowiednie warunki do rozwoju rolnictwa 

 Mała innowacyjność w działaniach społecznych i gospodarczych  

 Pogłębiające się zjawisko bezrobocia długotrwałego 

 Mała liczba atrakcyjnych szkoleń zawodowych i informatycznych  

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

 Utrudniony dostęp do usług społecznych 

 Utrudnienia w dostępie do Internetu 

 Niska aktywność społeczna mieszkańców 

 Ubożenie mieszkańców 

 Inne, jakie?:__________________________________________________________ 
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3. Jakie najważniejsze szanse rozwoju stoją przed miejscowością/gminą w której Pani/Pan 

mieszka? (Proszę o wskazanie max. 5) 

 Cyfryzacja życia codziennego, w tym rosnące możliwości pracy zdalnej 

 Wysoki udział osób starszych w życiu społecznym 

 Integracja społeczna 

 Rozwój cyfryzacji 

 Wysokie kompetencje informatyczne części społeczeństwa 

 Aktywność zawodowa kobiet. 

 Wzrost świadomości ekologicznej 

 Wzrost popytu na produkty lokalne, ekologiczne i tradycyjne na rynku regionalnym i 

krajowym 

 Pozytywne tendencje demograficzne 

 Potencjał w zakresie rozwoju produktów i usług lokalnych 

 Stabilny rozwój gospodarczy 

 Stabilna sytuacja polityczna w Polsce 

 Wzrost zainteresowania przywracaniem i ochroną tradycji 

 Wzrost świadomości na temat aktywnego stylu życia 

 Moda na zdrowy styl życia 

 Wzrost świadomości obywatelskiej, w tym poczucia tożsamości i identyfikacji z 

miejscem zamieszkania 

 Inne, jakie?:__________________________________________________________ 

 

4. Jakie zagrożenia najistotniej mogą wpłynąć na rozwój miejscowości/gminy w której Pani/Pan 

mieszka? (Proszę o wskazanie max. 5) 

 Emigracja mieszkańców zwłaszcza ludzi młodych 

 Kryzys gospodarczy 

 Niski udział osób starszych w życiu społecznym 

 Pogłębiający się brak zaangażowania społecznego 

 Dezintegracja społeczna 

 Wzrost kosztów życia 

 Niskie kompetencje informatyczne części społeczeństwa 

 Mała aktywność zawodowa kobiet. 

 Niski przyrost naturalny 

 Spadek popytu na produkty lokalne, ekologiczne i tradycyjne na rynku regionalnym i 

krajowym 

 Spadek zainteresowania przywracaniem i ochroną tradycji 

 Spadek świadomości na temat aktywnego stylu życia 

 Zmiany polityczne wynikające z wyników wyborów 

 Inne, jakie?:__________________________________________________________ 
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OBSZARY WSPARCIA 

5. Jak ważne dla rozwoju Pani/Pana gminy są obszary wsparcia, na które Lokalna Grupa 

Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” powinno przeznaczyć pieniądze w 

latach 2023-2029? (Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym punkcie) 

 

1) Dotacje dla mieszkańców na tworzenie nowych firm 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważne 

 

2) Dofinansowanie inwestycji istniejących firm 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

3) Rozwój organizacji społecznych (KGW, OSP, stowarzyszeń, fundacji, grup 

nieformalnych). 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny* 

⃣ Bardzo ważny* 

 

3a) W przypadku zaznaczenia ważny/bardzo ważny proszę wskazać jaki rodzaj 

wsparcia dla organizacji byłby najbardziej potrzebny: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4) Aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza ludzi młodych 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny* 

⃣ Bardzo ważny* 

 

4a) W przypadku zaznaczenia ważny/bardzo ważny proszę wskazać jakie działania w 

aspekcie aktywności społecznej mieszkańców, zwłaszcza ludzi młodych, są najbardziej 

potrzebne  w społeczności w której Pani/Pan mieszka: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5) Tworzenie nowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych (agroturystyki, 

gospodarstw opiekuńczych, zagród edukacyjnych, krótkich łańcuchów dostaw 

żywności) 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

6) Poprawa dostępu społeczności lokalnej do żłobków 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

7) Poprawa dostępu społeczności lokalnej do przedszkoli 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 
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8) Poprawa dostępu społeczności lokalnej do edukacji pozaszkolnej 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

9) Poprawa dostępu społeczności lokalnej do ośrodków kultury/świetlic 

wiejskich/bibliotek 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

10) Poprawa dostępu społeczności lokalnej do ośrodków zdrowia 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

11) Poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, 

kulturalnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny* 

⃣ Bardzo ważny* 

 

11a) W przypadku zaznaczenia ważny/bardzo ważny proszę wskazać jakiego rodzaju 

infrastruktura byłaby najbardziej potrzebna w społeczności w której Pani/Pan mieszka: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12) Wsparcie inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym w  tym 

związanych z zakupem i instalacją OZE, pomp ciepła, itp. 

⃣ Nieważne 

⃣ Mało ważne 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważne 

⃣ Bardzo ważne 

 

13) Kształtowanie świadomości obywatelskiej  

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny* 

⃣ Bardzo ważny* 

 

13a) W przypadku zaznaczenia ważny/bardzo ważny proszę wskazać w jakim zakresie: 

 Szkolenia dla lokalnych liderów 

 Znaczenie zrównoważonego rolnictwa 

 Znaczenie gospodarki rolno-spożywczej, 

 Znaczenie zielonej gospodarki 

 Znaczenie biogospodarki 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 

14) Wsparcie osób niepełnosprawnych 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny* 

⃣ Bardzo ważny* 

 

14a) W przypadku zaznaczenia ważny/bardzo ważny proszę wskazać jakie formy 

wsparcia osób niepełnosprawnych byłyby najbardziej potrzebne w społeczności w której 

Pani/Pan mieszka: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15) Wsparcie osób starszych 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny* 

⃣ Bardzo istotny* 

 

15a) W przypadku zaznaczenia ważny/bardzo ważny proszę wskazać jakiego rodzaju 

wsparcie osób starszych byłoby najbardziej potrzebne w społeczności w której Pani/Pan 

mieszka: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16) Wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej 

⃣ Nieważny 

⃣ Mało ważny 

⃣ Bez znaczenia 

⃣ Ważny 

⃣ Bardzo ważny 

 

PROBLEMY I POTRZEBY 

5. Proszę wymienić główne problemy Pani/Pana miejscowości, gminy. 

problemy infrastrukturalne problemy społeczne 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
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6. Proszę podać główne potrzeby Pani/Pana miejscowości, gminy.  

potrzeby infrastrukturalne potrzeby społeczne 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

GRUPY DEFAWORYZOWANE 

7. Które grupy są Pana/i zdaniem najbardziej wykluczone z życia społecznego i 

gospodarczego na obszarze, w którym Pan/i mieszka? (Proszę zaznaczyć nie więcej niż 

4 odpowiedzi) 

⃣ Osoby młode do 25 roku życia 

⃣ Osoby z niskim wykształceniem (tj. ISCED 3: podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne - zasadnicze zawodowe, liceum, technikum) 

⃣ Osoby poszukujące zatrudnienia 

⃣ Kobiety  

⃣ Rodzice małych dzieci (do lat 3) 

⃣ Samotni rodzice 

⃣ Migranci 

⃣ Bezrobotni 

⃣ Długotrwale bezrobotni 

⃣ Osoby starsze, tj. po 60 roku życia 

⃣ Podopieczni pomocy społecznej 

⃣ Osoby z niepełnosprawnościami 

⃣ Mieszkańcy osiedli po-PGR 

⃣ Inne, jakie?_______________________________________________________  
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SPOSOBY KOMUNIKACJI  

8. Które ze sposobów informowania i komunikacji z mieszkańcami o działaniach LGD 

uważa Pan/i za najskuteczniejsze? (Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi) 

⃣ Zebrania/spotkania przedstawicieli LGD z mieszkańcami 

⃣ Tablice ogłoszeń na terenie poszczególnych miejscowości i w urzędach gmin 

⃣ Bezpośredni kontakt z biurem LGD (osobisty, telefoniczny) 

⃣ Media lokalne (np. lokalna gazeta, radio) 

⃣ Strona internetowa LGD  

⃣ Strona internetowa urzędu gminy 

⃣ Lokalne portale informacyjne 

⃣ Media społecznościowe, np. Facebook 

⃣ Informacje wysyłane pocztą elektroniczną (e-maile) 

⃣ Inne, jakie?_______________________________________________________  

 

POMYSŁY NA PROJEKTY 

9. Jaki własny projekt chciałaby/chciałby Pani/Pan realizować przy współpracy LGD 

„Region Sanu i Trzebośnicy”  (Proszę krótko opisać projekt poniżej lub wypełnić Kartę 

pomysłu na projekt  na następnej stronie).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, Tel.17 24 21 204, 515 100 958  

www.regionsanuitrzebosnicy.pl, e-mail: lgdbiuro@gmail.com 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Karta pomysłu na projekt 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia 

 „Region Sanu i Trzebośnicy” 

Imię i nazwisko/Nazwa 

instytucji, organizacji 

 

 

Gmina – miejsce zamieszkania 

lub siedziby instytucji, 

organizacji 

 

 

Kontakt  

 

 

Tytuł planowanego projektu  

 

 

 

Krótki opis (czego dotyczy 

projekt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowany budżet  

 

 

 

Planowana data/rok realizacji  

 

Data wypełnienia fiszki  

 

Propozycje projektów można składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874,  37-300 Leżajsk,  

drogą mailową na adres lgdbiuro@gmail.com  

lub faxem:  (17) 2421204.  

 

mailto:lgdbiuro@gmail.com

