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Raport z badania ankietowego 
przeprowadzonego w ramach prac nad Strategią  

Radziemice 2033 
opracowanie: 11 marca 2023 r. 

 
W ramach procesu strategicznego przeprowadzono badanie ankietowe wśród 
mieszkańców. 
Od początku lutego do 10 marca ankieta była udostępniona na stronie internetowej 
Gminy Radziemice. Formularze ankiety były także kolportowane w formie papierowej 
przez Urząd Gminy oraz Bibliotekę gminą. 
 
Zgromadzono 73 ankiety. 
 

Wyniki badania ankietowego: 
 
 
Wiek ankietowanych: 

 
 
Płeć ankietowanych: 
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Ocena warunków życia w gminie 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jak oceniasz warunki życia w naszej gminie?

Jak oceniasz dostęp do żłobka/przedszkola

Jak oceniasz dostęp do szkoły podstawowej?

Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa na terenie gminy?

Jak oceniasz stan środowiska naturalnego (np. jakość
powietrza, czystość wód, poziom skanalizowania,…

Jak oceniasz czystość i estetykę w gminie?

Jak oceniasz dostęp do opieki medycznej?

Jak oceniasz dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji?

Jak oceniasz dostęp do infrastruktury społecznej (np.
świetlice, domy ludowe, remizy OSP, place zabaw,…

Jak oceniasz dostęp do oferty kulturalnej?

Jak oceniasz dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci i
młodzieży?

Jak oceniasz dostęp do zajęć aktywizacyjnych dla
seniorów?

Jak oceniasz dostęp do wsparcia opiekuńczego dla
seniorów i osób z niepełnosprawnościami?

Jak oceniasz dostosowanie budynków publicznych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

Jak oceniasz stan dróg i chodników na terenie gminy?

Jak oceniasz komunikację zbiorową na terenie gminy?

Jak oceniasz możliwość bezpiecznego poruszania się
rowerem na terenie gminy?

Jak oceniasz warunki funkcjonowania dla
przedsiębiorców (np. dostęp do terenów…

Jak oceniasz możliwość znalezienia pracy na terenie
gminy?

Jak oceniasz dostęp do lokalnych usług (np. fryzjer,
mechanik)?

Jak oceniasz jakość obsługi mieszkańców przez Urząd
Gminy i jego jednostki?

Jak oceniasz poziom wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (np. fotowoltaika, solary, biomasa)?

bardzo źle źle nie mam zdania dobrze bardzo dobrze
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Samorząd gminny realizuje wiele zadań publicznych, mając ograniczony budżet, 

które z zadań należy według Ciebie uznać za najważniejsze? 
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turystyka i ochrona zbytków

pomoc społeczna

wsparcie organizacji pozarządowych (KGW, OSP,
stowarzyszenia)

energia odnawialna, ograniczenie zużycia energii

aktywizacja i opieka nad seniorami

udostępnianie terenów inwestycyjnych dla
przedsiębiorców

ścieżki rowerowe

czystość na terenie gminy i jakość powietrza

bezpieczeństwo

kultura, sport, rekreacja

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

edukacja - żłobki i przedszkola, szkoły podstawowe,
zajęcia dodatkowe dla dzieci

infrastruktura drogowa i chodniki, transport publiczny
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Jakie kierunki rozwoju dla gmin uważasz za najważniejsze na najbliższe 10 lat? 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Inne

Zapewnienie terenów do osiedlania się nowych 
mieszkańców – zabudowa mieszkaniowa

Produkcja żywności wysokiej jakości i żywności
ekologicznej

Rozwój rolnictwa wysokotowarowego

Ochrona środowiska i dbanie o zrównoważony rozwój

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych i
energooszczędność

Zapewnienie terenów i warunków do lokowania
działalności gospodarczej

Zapewnienie oferty edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej, aktywizacyjnej dla mieszkańców

Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej i
chodnikowej w gminie
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Jaki sposób informowania mieszkańców o działaniach gminy uważasz za 
najlepszy? 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Kanały nieformalne

Lokalna gazeta

Transmisje z posiedzeń Rady Gminy

Spotkania z radnymi, wójtem, urzędnikami

Spotkania wiejskie organizowane przez sołtysów

Tablice ogłoszeń

Strona internetowa urzędu gminy

Media społecznościowe
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Potencjały (mocne strony gminy) 

najczęściej wskazywane przez mieszkańców: 

 

− Szkoła podstawowa i przedszkola – wysoki poziom nauczania 

− Zdolne i zaangażowane dzieci 

− Działające organizacje pozarządowe – stowarzyszenia w tym Seniorzy, KGW, 
OSP 

− Sanktuarium w Zielenicach 

− Szlak kościuszkowski 

− Dużo zieleni, cisza, spokój, czyste środowisko 

− Rozwinięte rolnictwo 

− Lokalizacja blisko Krakowa, mała gmina o rolniczo-ekologicznym charakterze 

− Wysoka klasa gleby, specjalizacja w produkcji warzyw 

− Zwiększające się i specjalizujące gospodarstwa 

− Potencja rozwoju produkcji zdrowej żywności 

− Potencjał rozwoju agroturystyki 

− Istniejąca infrastruktura społeczna – szkoła, świetlice, remizy, GOK 

− Możliwości rozwoju młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe (sport, kultura, 
hobby) 

− Biblioteka gminna 

− Rosnąca przedsiębiorczość młodych mieszkańców 

− Postępujące prace termomodernizacyjne 

− Działający w gminie punkt informacyjny – czyste powietrze 

− Pozyskiwanie przez gminę pieniędzy unijnych na projekty 

− Historia i tradycje gminy 

− Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
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Problemy (słabe strony gminy) 

najczęściej wskazywane przez mieszkańców: 

 

− Spadek liczby mieszkańców, bardzo mało urodzeń 

− Słaby transport publiczny 

− Niski stopień skanalizowania gminy 

− Brak terenów inwestycyjnych dla działalności gospodarczej 

− Niewykorzystana infrastruktura np. budynek starej szkoły 

− Brak żłobka 

− Zły stan dróg, zwłaszcza powiatowych 

− Braki w infrastrukturze sportowej, brak Orlika, brak siłowni zewnętrznych 

− Brak miejsca rekreacji – wiata grillowa 

− Brak szerokopasmowego internetu 

− Niska emisja z pieców węglowych 

− Braki w chodnikach – bezpieczeństwo 

− Ścieżki rowerowe – na szlaku kościuszkowskim 

− Zbyt małe wsparcie do energii odnawialnej - fotowoltaika 

− Zły stan i niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku 
Urzędu Gminy 

− Bardzo ograniczony dostęp do usług zdrowotnych (np. stomatolog, pediatra, 
ginekolog) 

− Dzikie wysypiska 

− Zbyt mała aktywność gminy w pozyskiwaniu środków na projekty 

− Za małe wsparcie osób przedsiębiorczych, brak lokali pod działalność 
gospodarczą 

− Ograniczona oferta kulturalna dla osób dorosłych 

− Niechęć mieszkańców do współpracy 

− Niewystarczająca komunikacja pomiędzy gminą a mieszkańcami 

 

 


