
Ankieta II 

 
CELE I ZADANIA 
 
USTALENIE WAŻNOŚCI CELÓW/ZADAŃ 

Proszę o ocenę poniższych zagadnień pod względem  ważności celu jaki stanowi on 
dla powiatu według Pana/Pani - poprzez zaznaczenie znakiem „x” z boku zagadnienia 
pod wybraną wagą celu. W przypadku braku wiedzy o danym zagadnieniu prosimy o 
zaznaczenie „Trudno powiedzieć – nie wiem” 
 

LP Cele, zadania Nieistotne Mało 

ważne 

Ważne Bardzo 

ważne  

Trudno 

powiedzieć

/nie wiem 

1.  Pozyskiwanie dodatkowych 

funduszy pozabudżetowych  na 

realizację zadań powiatu  

     

2.  Wspieranie tworzenia własnych 

miejsc pracy przez osoby 

bezrobotne np. w  spółdzielniach 

socjalnych 

     

3.  Tworzenie warunków rozwoju 

przedsiębiorczości przy 

współpracy powiatu z gminami 

     

4.  Wspieranie lokalnych 

przedsiębiorców przez szkolenia i 

pomoc w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych 

     

5.  Wspieranie aktywizacji zawodowej 

osób w wieku 50+ 
     

6.  Kampanie edukacyjne skierowane 

do osób dorosłych dotyczące 

pozyskiwania nowych kwalifikacji 

     

7.  Zmiana profilu kształcenia 

zawodowego – dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy 

     

8.  Rozbudowa obiektów  sportowych      
9.  Remont dróg powiatowych      
10.  Dostosowanie komunikacji 

publicznej wewnątrz powiatu do 

potrzeb mieszkańców 

     

11.  Zwiększenie integracji społecznej 

osób i rodzin wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

     

12.  Zwiększanie dostępu mieszkańców 

do infrastruktury i usług w zakresie 

ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej. 

     

13.  Rozbudowa/remont istniejących 

domów pomocy społecznej 
     

14.  Zwiększenie pomocy osobom 

starszym i samotnym 
     

15.  Wspieranie funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych przez 

likwidację barier 

     

16.  Zwiększenie nakładów dla 

organizacji pozarządowych, 
     



klubów sportowych 

17.  Zwiększenie finansowania imprez 

kulturalnych w powiecie 
     

18.  Dbałość  o  dobry stan środowiska 

naturalnego  
     

19.  Kampanie edukacyjne 

zwiększające świadomość 
ekologiczną mieszkańców 

     

20.  Zwiększanie promocji powiatu i 

turystyki w powiecie 
     

21.  Zwiększenie promocji 

gospodarczej powiatu 
     

22.  Wzrost innowacyjności  firm na 

terenie powiatu 
     

23.  Współpraca powiatu z instytucjami 

naukowymi i badawczymi w 

związku z rozwojem nowych 

technologii i innowacji 

     

24.  Współpraca powiatu z gminami w 

dziedzinie bezpieczeństwa 

publicznego przeciwpożarowego 

     

25.  Rozwój współpracy 

międzynarodowej powiatu 
     

26.  Zwiększanie dostępności do 

Internetu na terenie powiatu 
     

27.  Rozwój cyfryzacji i usług 

elektronicznych dla społeczeństwa 
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