
 

Strategia Rozwoju Gminy Czarnożyły 
 

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla naszej gminy na kolejne lata. 
Zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Chcielibyśmy wiedzieć jakie są Państwa 
problemy, pomysły. To niezwykle ważne, aby stworzyć strategię użyteczną i czytelną dla 
wszystkich.  
Prosimy o odpowiedzi na pytania.  
 
Ankieta stanowi wstęp do tworzenia dokumentu. Będziecie Państwo informowani o każdym 
etapie tworzenia strategii. 
 

 

1. Jakie są największe problemy naszej gminy? (prosimy zaznaczyć) 

 

 zły stan dróg 

 słabe oświetlenie na ciągach drogowych 

 brak dostępu do infrastruktury kultury 

 brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej  

 zanieczyszczenie powietrza 

 słaby stan edukacji na poziomie podstawowym  

 brak dostępu do Internetu 

 brak placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej 

 brak chodników 

 inne …………………………………………………………… 

2. Prosimy o informacje o specyficznych problemach do rozwiązania w Państwa miejscowości i gminie 

(Prosimy o opis specyficznych problemów w Państwa miejscowości lub/i gminie. Chodzi zarówno o braki w 

systemie drogowym jak i edukację, kulturę i inne elementy życia lokalnego. Prosimy również o wskazanie 

drobnych problemów w Waszym otoczeniu (np. brak rowu, kałuże, brak dostępu do autobusu). Postaramy 

się zwrócić uwagę na te problemy. Prosimy o wskazanie lokalizacji występowania problemu.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na 

rozwój Gminy w latach 2021-2027 
 

 udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje) 
 sprowadzenie do gminy dużego inwestora 
 budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji 
 rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej  
 promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki) 
 budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych 
 rozwój transportu publicznego 
 poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań)  
 rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i chorych (opieka, rehabilitacja) 
 zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii  
 poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 



 poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej 
 modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół 
 promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i gospodarcza 
 rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej) 
 rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet)  

 wspieranie działań i organizacja wydarzeń kultura lnych, sportowych 

 wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i produktów 

 sprawny urząd i samorząd gminny 

 rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego  
 

4. Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie? 

 Dostęp przez sieć komórkową - bezprzewodową (np. Play, Plus, T-Mobile, Orange) 

 Sieć światłowodowa 

 Sieć kablowa 

 Sieć radiowa 

 Mam problem z dostępem do Internetu 

 Nie posiadam dostępu do Internetu w domu 
 

5. Prosimy o nazwę projektów do realizacji przez gminę w kolejnych 7 latach  

(np. budowa boiska w miejscowości ………....., remont parkingu w ……......, budowa sieci kanalizacyjnej, pomoc 

w instalacji odnawialnych źródeł energii, remont szkoły, budowa ścieżki rowerowej itp.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy  

i wydarzeniach lokalnych? 

 spotkania przedstawicieli urzędu 

 gazety lokalnej 

 strony internetowej gminy 

 portali społecznościowych np. Facebook 

 tablic ogłoszeń 

 ulotek 
 

7. Pani/Pana miejscowość zamieszkania: 

□ Czarnożyły   □ Działy  □ Emanuelina   □Gromadzice 

□ Kąty   □ Leniszki  □ Łagiewniki  □ Opojowice 

□ Platoń  □ Raczyn  □ Staw   □ Stawek 

□ Wydrzyn 

Jeśli macie Państwo jakikolwiek pytania/pomysły możecie porozmawiać z ekspertem tworzącym strategię. 
Prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail. Zaproszeni zostaną Państwo na konsultacje on-line (lub 
tradycyjne o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli). Dysponentem danych adresowych będzie Gmina 
Czarnożyły. Jeśli zdecydujecie się Państwo na pozostawienie danych, użyte będą one tylko na potrzeby 
procedury tworzenia Strategii. 

 
 
 

 


