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Ankieta monitorująca Strategię Rozwoju 
Miasta Wąbrzeźno na lata 2011 – 2030 

W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem, w latach 2011-2014 udało się osiągnąć 

cele przyjęte w strategii? Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną 

najniższą, a 10 – najwyższą. 

I CEL: STWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU 

BAZY EKONOMICZNEJ MIASTA 

 

W strategii przyjęto poniższe główne kierunki działań zmierzające do realizacji ww. celu. 

Oceń, w jakim stopniu udało się zrealizować poniższe kierunki i działania: 

1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

□-1  □-2 □-3 □-4 □-5 □-6 □-7 □-8 □-9 □-10 

2. Modernizacja istniejących terenów przemysłowych 

□-1  □-2  □-3   □-4   □-5   □-6  □-7   □-8  □-9   □-10 

3. Obsługa inwestora (promocja terenów inwestycyjnych, udzielanie informacji 

i pomocy zainteresowanym inwestorom)  

□-1   □-2  □-3  □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

4. Aktywne wspieranie funkcjonujących i zakładających działalność przedsiębiorców 

w pozyskiwaniu środków na rozwój  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5  □-6   □-7  □-8   □-9   □-10 

5. Wspieranie rozwoju infrastruktury i produktów turystycznych 

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

6. Promocja miasta 

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

 

II  CEL: POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ 

PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY I ODPOWIEDNIE PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE  

 

W strategii przyjęto poniższe główne kierunki działań zmierzające do realizacji ww. celu. 

Oceń, w jakim stopniu udało się zrealizować poniższe kierunki i działania: 
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1. Inwestycje w wybrane elementy układu komunikacyjnego 

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

2. Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, w tym monitoring 

miasta  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

3. Inwestycje w infrastrukturę bazy rekreacyjno-turystycznej 

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

4. Podniesienie stanu technicznego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

5. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej i ich dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

6. Modernizacja i poprawa jakości ulic miejskich wraz z rozbudową oświetlenia oraz 

rozbudową parkingów  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

7. Podniesienie stanu technicznego placówek oświatowych i obiektów sportowych 

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

8. Rewitalizacja rynku i starej tkanki urbanistycznej miasta Wąbrzeźno  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

 

III CEL:  LEPSZA JAKOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO 

 

W strategii przyjęto poniższe główne kierunki działań zmierzające do realizacji ww. celu. 

Oceń, w jakim stopniu udało się zrealizować poniższe kierunki i działania: 

 

1. Dostosowywanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do zmieniających 

się standardów i potrzeb (modernizacja i termomodernizacja budynków, doposażenie 

i dostosowanie do standardów istniejącej bazy sportowej, powstawanie nowych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych, itd.) 

 □-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

 

 

2. Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach  
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□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

3. Wspieranie edukacji przedszkolnej 

 □-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

4. Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

5. Kontynuacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

6. Rozwój instytucji kultury  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

8. Prowadzenie efektywnej polityki społecznej prowadzącej do integracji i aktywizacji 

osób zagrożonych wykluczeniem  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10 

9. Wspieranie popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego  

□-1   □-2   □-3   □-4   □-5   □-6   □-7   □-8   □-9   □-10  

 

 

W jaki sposób poniższe działania, projekty i inwestycje wpłynęły na realizację celów 

strategicznych? 

 

L.p. Działanie/Inwestycja Pozytywnie Negatywnie Brak 
wpływu 

Trudno 
określić 

1. Budowa, remont i modernizacja dróg     

2 Modernizacja infrastruktury 
kanalizacyjnej 

    

3 Rozbudowa sieci gazowniczej     

4 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego 

    

5 Stworzenie nowych miejsc 
parkingowych 

    

6 Modernizacja Targowiska Miejskiego     

7 Projekt pn. „Masz pomysł – załóż 
firmę” 
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L.p. Działanie/Inwestycja Pozytywnie Negatywnie Brak 
wpływu 

Trudno 
określić 

8 Współpraca ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Przedsiębiorczości 
Powiatu Wąbrzeskiego 

    

9 Rewitalizacja Placu Jana Pawła II     

10 Budowa ścieżek pieszo – rowerowych      

11 Modernizacja placów zabaw     

12 Rozbudowa bazy sportowej     

13 Projekty z zakresu przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu 

    

14 Działalność Wąbrzeskiego Domu 
Kultury 

    

15 Działalność Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

    

16 Działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

    

17 Monitoring miasta     

18 Budżet obywatelski     

19 Oferta edukacyjna placówek 
oświatowych 

    

20 Realizacja przez placówki oświatowe 
projektów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej 

    

21 Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi (NGO) 

    

22 Współpraca zagraniczna z partnerskim 
miastem Syke 

    

23 Dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska działań 
z zakresu ekologii, w tym zadrzewianie 
i dbałość o zieleń 

    

24 Realizacja strategii kreacji i promocji 
miasta Wąbrzeźno 

    

25 Remont gminnego zasobu 
mieszkaniowego przez osoby 
bezrobotne w ramach programów 
dofinansowanych z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej 

    

26 Imprezy plenerowe organizowane na 
terenie miasta 

    

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


