
Załącznik nr 3 – wzór ankiety wykorzystanej w ramach drugiego etapu konsultacji 

społecznych 
 

ANKIETA  
KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PSZOWA NA OKRES 2011 – 2020”  

– II ETAP – 
1. Analizując wyróżniki oraz potencjał rozwojowy Pszowa, a także dotychczasowe kierunki rozwoju miasta, 

sformułowano następującą misję dla miasta:  

MISJA: Pszów 2020 – miasto dobrych perspektyw 
 

Czy Państwa zdaniem przyjęta misja może stanowić główne przesłanie rozwojowe dla miasta? 

 

 TAK                            NIE 

Jeśli nie, proszę o podanie swojej propozycji misji miasta bądź wskazanie błędu  

w przyjętym założeniu? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

2. Zasadniczy cel strategiczny obrazujący kierunek rozwoju Pszowa w nadchodzących latach sformułowano 

następująco: 

CEL STRATEGICZNY: Dywersyfikacja i stabilizacja gospodarcza miasta oraz pełne wykorzystanie 

potencjału rozwojowego Pszowa w kontekście dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych 
 

Czy Państwa zdaniem przyjęty cel strategiczny jest możliwy do osiągnięcia przy uwzględnieniu specyfiki 

oraz uwarunkowań społeczno- gospodarczych oraz przestrzennych Pszowa? 

 TAK                            NIE 

Jeśli nie, proszę o podanie alternatywnego celu strategicznego bądź wskazanie błędów w przyjętych 

założeniach? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

3. Zdefiniowany Cel Strategiczny obejmuje nw. Priorytety Operacyjne, które nie powinny być rozpatrywane 

rozłącznie, gdyż mają charakter komplementarny i  jedynie ich zintegrowana realizacja umożliwi osiągnięcie 

wyznaczonego Celu Strategicznego. 

PRIORYTETY OPERACYJNE: 
PO-I) Wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego i kulturalnego miasta 

PO-II) Aktywizacja ekonomiczna miasta i neutralizacja negatywnych efektów restrukturyzacji 

w górnictwie dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałej reorganizacji struktury gospodarczej  

PO-III)  Kompleksowa rewitalizacja lokalnych terenów poprzemysłowych 

PO-IV) Poprawa jakości i konkurencyjności przestrzeni miejskiej 



PO-V) Aktywizacja mieszkańców oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 

PO-VI) Poprawa efektywności zarządzania miastem 

 

Czy Państwa zdaniem ich realizacja wpłynie na osiągnięcie celu strategicznego? 

 TAK                            NIE 

 

Jeśli nie, proszę o podanie alternatywnych priorytetów operacyjnych bądź wskazanie błędów  

w przyjętych założeniach? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

4. Osiągnięcie zdefiniowanego Celu strategicznego oraz wypełnienie przyjętej Misji rozwoju miasta będzie 

możliwe jedynie dzięki realizacji konkretnych projektów. Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych 

projektów przewidzianych do realizacji w najbliższych latach. Prosimy o zaznaczenie projektu dysponującego, 

Państwa zdaniem, największym potencjałem rozwojowym, który przełoży się na wzrost konkurencyjności 

Pszowa w skali regionu bądź pociągnie za sobą znaczącą poprawę warunków funkcjonowania społeczności 

lokalnej. 

LISTA PROJEKTÓW – INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DLA PSZOWA: 
 

 Propozycja 1. Zagospodarowanie hałdy Wrzosy – Osadniki Mułowe na cele sportowo –        

rekreacyjne  

  Propozycja 2. Kompleksowa rewitalizacja centrum  miasta 

  Propozycja 3. Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele pozyskiwania i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

  Propozycja 4. Optymalizacja sieci drogowej na terenie Pszowa 

  Propozycja 5. Budowa Sali gimnastycznej oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 

 

Prosimy również o wskazanie projektów spoza listy, zarówno tych już planowanych do realizacji, jak  

i istniejących jedynie w fazie koncepcyjnej, które uważacie Państwo za inwestycje strategiczne dla Pszowa 

(wymagane dane: nazwa, zakres, podmiot odpowiedzialny za realizację, cel główny, orientacyjny koszt). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 


