
 

Gmina Łoniów (woj. świętokrzyskie) 

Anonimowa ankieta  – konsultacje w ramach Programu Rewitalizacji 

 

 

 

 

1. Oceń warunki życia w Gminie Łoniów: ( zaznacz krzyżykiem wybrane pole) 
 

Główne czynniki życia społeczno-gospodarczego 
źle średnio dobrze 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy    

Stan lokalnych dróg publicznych     

Utrzymanie dróg publicznych (koszenie, odśnieżanie)     

Stan infrastruktury technicznej (wod-kan., oświetlenie)    

Dostęp do Internetu    

Oferta publicznych instytucji kultury (koncerty, spektakle)    

Lokalne działania dla seniorów    

Współpraca międzypokoleniowa (np. wspólne działania, 

projekty integracyjne) 

   

Obiekty sportowe i rekreacyjne (boiska, place zabaw)    

 Kalendarz wydarzeń i atrakcji sportowych, festyny, 

pikniki, turnieje sportowe 

   

Dostępność publicznej służby zdrowia    

Dostępność opieki w żłobku    

Dostępność opieki przedszkolnej    

Infrastruktura w szkołach na terenie gminy    

Poziom nauczania w szkołach na terenie gminy    

Współpraca lokalnych przedsiębiorców z Urzędem Gminy    

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców    

Lokalne oferty pracy    

Działania promocyjne Gminy    

Stan lokalnej przyrody    
 

2. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło się Pani / Panu:  
a) sprawdzać informacje na stronie internetowej Gminy               tak     nie 

b) rozmawiać z radnym o sprawach gminy      tak     nie 

c) rozmawiać z sołtysem o sprawach gminy      tak     nie 

d) czytać plany, uchwały, protokoły Rady Gminy    tak     nie 

e) uczestniczyć w zebraniu z przedstawicielami Urzędu Gminy   tak     nie  
 

3. Proszę podać Pana/Pani zdaniem pięciu  mocnych stron (atutów) Gminy Łoniów: 

(np. infrastruktura, inwestycje, poziom opieki zdrowotnej, poziom edukacji w 

szkołach, wydarzenia sportowe, kulturalne, działania społeczne i integracyjne, lokalne 

firmy, lokalne stowarzyszenia, lokalna przyroda, inne elementy) 
 

1.................................................................................................................. 

2.................................................................................................................. 

3.................................................................................................................. 

4.................................................................................................................. 

5.................................................................................................................. 



 

4. Proszę podać 5 najpoważniejszych problemów do rozwiązania w Gminie Łoniów 

(np. emigracja młodych, słaba infrastruktura: drogowa / wodno-kanalizacyjna, brak 

pracy, brak rozrywek, niska przedsiębiorczość, brak oferty turystycznej, wykluczenie 

osób starszych, nieład przestrzenny, inne elementy) 

 

1.................................................................................................................. 

2.................................................................................................................. 

3.................................................................................................................. 

4................................................................................................................. 

5................................................................................................................. 

 
 

5. Proszę podać 5 najważniejszych inwestycji oraz działań społecznych koniecznych 

do realizacji w Gminie: (np. rewitalizacja miejscowości Łoniów, oświetlenie uliczne, 

place zabaw, strefa gospodarcza, inwestycje w szkołach, miejsca w żłobkach i 

przedszkolach, wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych, opieka zdrowotna itd.) 

 

1.................................................................................................................. 

2.................................................................................................................. 

3.................................................................................................................. 

4................................................................................................................. 

5................................................................................................................. 

 

6. Proszę wpisać inne sprawy i propozycje ważne dla rozwoju i rewitalizacji Gminy 

Łoniów, które nie zostały poruszone w tej ankiecie: 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ! 

Urząd Gminy w Łoniów 

 


