
WYNIKI ANKIETY: KIERUNKI ROZWOJU 

 

Jaki powinien być Pana/Pani zdaniem kierunek rozwoju Gminy? 
udział wskazań 

respondentów (%) 

rozwój infrastruktury służącej turystyce i rekreacji 59,0 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców 59,0 

zachowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego 48,7 

zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 41,0 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej 30,8 

poprawa estetyki i ładu przestrzennego na terenie gminy 25,6 

zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez poprawę konkurencyjności 
inwestycyjnej 17,9 

aktywizacja zawodowa i poprawa mobilności zawodowej mieszkańców 17,9 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w całej gminie 12,8 

rozwój działalności innowacyjnej 7,7 

specjalizacja gospodarcza gminy 5,1 

wzmocnienie aktywności obywatelskiej 2,6 

Dla zapewnienia rozwoju Gminy Pana/Pani zdaniem niezbędny jest szybki 
postęp w dziedzinie 

udział wskazań 
respondentów (%) 

budowy i modernizacji dróg i ulic 100,0 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej 51,3 

inwestycji w zachowanie i promocję dziedzictwa historyczno-
kulturowego 43,6 

poprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście i na obszarach 
wiejskich 43,6 

dbałość o zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy 41,0 

turystyki i agroturystyki 38,5 

zwiększenia obszaru rekreacji i wypoczynku 35,9 

wykorzystania alternatywnych źródeł energii 33,3 

przygotowania terenu pod prowadzenie działalności gospodarczej 33,3 

ochrony i profilaktyki zdrowia 30,8 

rozwoju innowacyjnej gospodarki 25,6 

kultury fizycznej i poprawy aktywności mieszkańców 23,1 

promocji gminy Pszczyna 20,5 

wsparcia organizacji pozarządowych 20,5 

zwiększenia liczby mieszkań w zasobach gminnych 17,9 

aktywizacji i zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców 17,9 

rozwoju oświaty 12,8 

rolnictwa i przetwórstwa spożywczo-rolniczego 10,3 

wodociągowania gminy 7,7 

stworzenia centrum logistycznego na terenie gminy 7,7 

gazyfikacji gminy 2,6 

Które dziedziny Pani/Pana zdanie powinny być szczególne wspierane przez 
samorząd gminy 

udział wskazań 
respondentów (%) 

budowa infrastruktury drogowej gminy 69,2 

turystyka i rekreacja 51,3 

działalność instytucji kultury 38,5 

przygotowanie terenów inwestycyjnych 38,5 



wspieranie dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy 35,9 

wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 35,9 

bezpieczeństwo publiczne 30,8 

ochrona zdrowia i profilaktyka 30,8 

czystość ulic 23,1 

opieka przedszkolna 23,1 

wsparcie organizacji pozarządowych 17,9 

poprawa warunków mieszkaniowych w mieście 17,9 

poprawa warunków mieszkaniowych na wsi 12,8 

promocja gminy 10,3 

 

 

W ramach pytania otwartego zaproponowali Państwo w sumie 127 zadań, z których znaczna 

część dotyczyła tego samego zakresu przedmiotowego, np. modernizacja dróg, budowa 

ścieżek rowerowych, budowa nowego budynku biblioteki, rewitalizacja Parku Pałacowego 

itp. Niemniej jednak uzyskane informacje stanowią o kluczowych dla społeczności lokalnej 

działaniach i inwestycjach. W wyniku pogrupowania działań w ramach wybranych kategorii 

uzyskaliśmy następujące wyniki: 

1. Infrastruktura drogowo – komunikacyjna: 42 wskazania, co stanowi 33,07% ogólnej 

liczby odpowiedzi; 

2. Infrastruktura społeczna: 24 wskazania, co stanowi 18,89% ogólnej liczby 

odpowiedzi; 

3. Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna: 18 wskazań, co stanowi 14,17% ogólnej liczby 

odpowiedzi; 

4. Kultura i dziedzicowo historyczne: 14 wskazań, co stanowi 11,02% ogólnej liczby 

odpowiedzi; 

5. Estetyka przestrzeni: 12 wskazań, co stanowi 9,45% ogólnej liczby odpowiedzi; 

6. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna: 12 wskazań, co stanowi 9,45% ogólnej liczby 

odpowiedzi; 

7. Gospodarka i przedsiębiorczość: 4 wskazania, co stanowi 3,15% ogólnej liczby 

odpowiedzi; 

8. Gospodarka odpadami: 1 wskazanie, co stanowi 0,8% ogólnej liczby odpowiedzi. 

 

Państwa propozycje zostaną uwzględnione w ramach konstruowania kierunków działań w Strategii 

Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2025. 


