
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 

WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 19 marca 2021 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na 

potrzeby opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028” 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz w związku z Uchwałą NR L/658/2018 Rady 

Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r.  w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 21 września 2018 

r. poz. 4716), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz

dotyczących wstępnego badania na potrzeby opracowania „Strategii Gminy Lubicz na lata 2021

– 2028”.

2. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb mieszkańców i ustalenie priorytetów w zakresie

rozwoju Gminy Lubicz w latach 2021 – 2028.

3. Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamieszczone będzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubicz.pl

2) na stronie internetowej Gminy Lubicz www.lubicz.pl

3) na gminnym profilu portalu Facebook www.facebook.com/gminalubicz

4) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 22 do 28 marca 2021 r.

§ 3.1.Wzór ankiety dla przedsiębiorców stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór ankiety dla osób fizycznych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór raportu z konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na potrzeby

opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028” stanowi załącznik nr 3 do

zarządzenia.

§ 4. 1. Udział w konsultacjach polega na  wypełnieniu ankiety papierowej (dostępnej w

Urzędzie Gminy Lubicz, Urzędzie Stanu Cywilnego, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Lubiczu oraz u sołtysów) lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach

Urzędu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl i www.bip.lubicz.pl, oraz na portalu Facebook:

www.facebook.com/gminalubicz

http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
http://www.facebook.com/gminalubicz


2. Wypełnioną ankietę w wersji papierowej mieszkańcy mogą składać w biurze podawczym

Urzędu Gminy Lubicz, w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w terminie wskazanym w § 2.

§ 5. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy

Lubicz posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubicz 
  
   Marek Nicewicz 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Nr 0050.19.2021 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 19 marca 2021 r. 

 

 

Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 

Badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Gminy Lubicz na temat 

ich potrzeb w zakresie wsparcia biznesu.  

Wersja ankiety dla przedsiębiorców.  

 

Szanowni przedsiębiorcy! 

W związku z opracowywaniem dokumentu strategicznego dla rozwoju naszej gminy: „Strategii 

rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”, zwracamy się z prośbą o poświęcenie kilku minut i 

wypełnienie poniższej ankiety.  

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

gminy i możliwych form wsparcia lokalnego biznesu przez władze gminne. Celem badania jest poznanie 

realnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie spraw, na które gminne władze mają wpływ.   

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki będą podawane do wiadomości publicznej 

wyłącznie w formie zbiorczej. Ankieta dostępna jest w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. 

Badanie trwa od 22 do 28 marca i tylko w tym okresie dane będą zbierane.  Niniejsza ankieta jest 

skierowana do przedsiębiorców. Osobna wersja ankiety dostępna jest też dla osób fizycznych. 

Wersja elektroniczna dostępna będzie na stronach Urzędu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl oraz 

www.bip.lubicz.pl, a także na stronie gminy na portalu Facebook: www.facebook.com/gminalubicz. 

Elektroniczną wersję ankiety będzie można wysłać bezpośrednio po jej wypełnieniu za pomocą 

przycisku „Prześlij”. 

Wersja papierowa ankiety dostępna będzie u sołtysów, a także w: Urzędzie Gminy Lubicz, 

Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wypełnione wersje papierowe 

ankiety można oddawać do dnia zakończenia badania, tj. 29 marca w następujących punktach odbioru: 

Urząd Gminy Lubicz, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W sprawie 

pytań dotyczących badania proszę się kontaktować za pomoca maila i / lub telefonu: 

sekretarz@lubicz.pl / +48 56 621 21 01 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i za wypełnione ankiety.  

       

        Wójt Gminy Lubicz 

         Marek Nicewicz  

 

http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
http://www.facebook.com/gminalubicz
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Obszary strategicznej interwencji. 

 

1. Wskaż max. 5 obszarów problemowych, które wymagają pilnej interwencji władz gminnych i 
powinny być traktowane priorytetowo w strategii rozwoju na lata 2021 – 2028. Wstaw w pole wyboru 
X przy zaznaczonych odpowiedziach. 

 Ochrona środowiska naturalnego na terenie gminy. 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

 Rozwój oferty rekreacyjnej i sposobów spędzania wolnego czasu na terenie gminy. 

 Budowa ścieżek rowerowych. 

 Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych (w tym budowa nowego mostu przez Drwęcę). 

 Rozbudowa infrastruktury liniowej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, oświetlenia 
dróg). 

 Rozwój transportu publicznego z i do Torunia oraz na terenie gminy. 

 Dodatkowe wsparcie szkolnictwa na terenie gminy. 

 Wsparcie dla organizacji pozarządowych i lokalnych stowarzyszeń. 

 Usprawnienie pracy Urzędu gminy i poprawa jakości obsługi mieszkańców. 

 Zachęty dla przedsiębiorców spoza gminy do inwestowania na terenie gminy i tworzenia 
nowych miejsc pracy. 

 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 

2. Czy bliskie sąsiedztwo Torunia pomaga w prowadzeniu firmy na terenie Gminy Lubicz (zaznacz 
właściwą odpowiedź poprzez „X” i uzupełnij zdanie):  

 Tak, ponieważ............................................................................................................................... 

 Nie, ponieważ............................................................................................................................... 
 

3. Dokończ zdanie: Pomysł utworzenia strefy ekonomicznej w Toruniu w formie zwartych i uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych oceniam (zaznacz właściwą odpowiedź poprzez „X” i uzupełnij zdanie):  

 dobrze, ponieważ......................................................................................................................... 

 źle, ponieważ................................................................................................................................ 

 obojętnie. 
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Opinie na temat poszczególnych obszarów działania gminy.  

 

4. Oceń, jak bardzo się zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami poprzez zaznaczenie w skali od 1 do 
5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam” a 5 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. Wybraną 
odpowiedź zaznacz otaczając ją kółkiem.  

Wiele dróg gminnych wymaga remontu i przebudowy. 1 2 3 4 5 

Nowy most przez Drwęcę jest potrzebny, aby łatwiej poruszać się po terenie 
gminy. 

1 2 3 4 5 

Korki między Gminą Lubicz i Toruniem to duże utrudnienie dla mojej firmy. 1 2 3 4 5 

Sieć kanalizacyjna w gminie Lubicz jest niewystarczająca. 1 2 3 4 5 

Gdybym miał dostęp do sieci gazowej to zmieniłbym ogrzewanie na gazowe 
(odpowiedz na pytanie, jeśli nie masz dostępu do sieci gazowej).   
 

1 2 3 4 5 

Gdyby gmina wsparła mnie w aplikowaniu o środki finansowe chętnie 
zainstalowałabym / zainstalowałbym panele fotowoltaiczne (odpowiedz na to 
pytanie, jeśli jeszcze nie korzystasz z paneli słonecznych / fotowoltaicznych).  
 

1 2 3 4 5 

Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie gminy jest dobrym pomysłem. 1 2 3 4 5 

Dobrze oceniam współpracę Urzędu Gminy Lubicz z przedsiębiorcami. 1 2 3 4 5 

Brakuje promocji naszej gminy wśród potencjalnych inwestorów. 1 2 3 4 5 

W ciągu ostatnich 5 lat napotkałem trudności ze strony gminy w rozwoju mojej 
firmy.  

1 2 3 4 5 

Chętnie uczestniczyłbym w cyklicznych spotkaniach z władzami gminy i z innymi 
firmami działającymi na jej terenie. 

1 2 3 4 5 

Do siedziby mojej firmy łatwo dojechać samochodem. 1 2 3 4 5 

Byłbym skłonny zainwestować na terenie gminy, gdyby były dostępne atrakcyjne 
tereny inwestycyjne. 

1 2 3 4 5 

5. Opisz 3 problemy firm działających na terenie Gminy Lubicz, którymi władze gminy powinny się 
zająć w pierwszej kolejności. 
1.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 



 

Strona | 4 

 
6. Wskaż 3 mocne strony Gminy Lubicz w kontekście rozwoju przedsiębiorczości. 
 
1.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

Metryczka  

Płeć 

 Kobieta      Mężczyzna 

Wiek 

 Poniżej 25 roku życia    26 – 45 lat 

 46 – 65 lat     Powyżej 65 roku życia 

Urodziłem się na terenie Gminy Lubicz. 

 Tak      Nie     

 

Od ilu lat prowadzisz firmę na terenie Gminy Lubicz? 

 Mniej niż 2 lata.    Od 2 do 5 lat. 

 Powyżej 5 lat, ale mniej niż 10 lat  Powyżej 10 lat 

 

Moja firma zatrudnia na umowę o pracę: 

 Od 1 do 10 osób    od 11 do 20 osób 

 Od 21 osób do 50    powyżej 50 osób 

 W mojej firmie pracuję tylko ja 

Moja firma zajmuje się:  

 Działalnością rolniczą    Przetwórstwem rolno – spożywczym 

 Produkcją przemysłową   Usługami innymi niż handel 

 Handlem i dystrybucją    Inną działalnością, niż wskazane do wyboru 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  

Nr 0050.19.2021 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 19 marca 2021 r. 

 

 

Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 

Badanie opinii mieszkańców Gminy Lubicz na temat infrastruktury technicznej 

gminy, usług publicznych oraz kwestii gospodarczych. 

Wersja ankiety dla osób fizycznych  

 

Szanowni mieszkańcy! 

W związku z opracowywaniem dokumentu strategicznego dla rozwoju naszej gminy: „Strategii 

rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”, zwracamy się z prośbą o poświęcenie kilku minut i 

wypełnienie poniższej ankiety.  

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat rozwoju gminnej infrastruktury, poziomu 

świadczenia usług publicznych i potencjału gospodarczego gminy. Celem badania jest poznanie 

realnych potrzeb mieszkańców w zakresie spraw, na które gminne władze mają wpływ.   

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki będą podawane do wiadomości publicznej 

wyłącznie w formie zbiorczej. Ankieta dostępna jest w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. 

Badanie trwa od 22 do 28 marca i tylko w tym okresie dane będą zbierane.  Niniejsza ankieta jest 

skierowana do osób fizycznych, czyli wszystkich tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Osobna wersja ankiety dostępna jest też dla przedsiębiorców. 

Wersja elektroniczna dostępna będzie na stronach Urzędu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl oraz 

www.bip.lubicz.pl, a także na stronie gminy na portalu Facebook: www.facebook.com/gminalubicz. 

Elektroniczną wersję ankiety będzie można wysłać bezpośrednio po jej wypełnieniu za pomocą 

przycisku „Prześlij”. 

Wersja papierowa ankiety dostępna będzie u sołtysów, a także w: Urzędzie Gminy Lubicz, 

Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wypełnione wersje papierowe 

ankiety można oddawać do dnia zakończenia badania, tj. 29 marca w następujących punktach odbioru: 

Urząd Gminy Lubicz, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W sprawie 

pytań dotyczących badania proszę się kontaktować za pomoca maila i / lub telefonu: 

sekretarz@lubicz.pl / +48 56 621 21 01 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i za wypełnione ankiety.  

       

        Wójt Gminy Lubicz 

        Marek Nicewicz  

http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
http://www.facebook.com/gminalubicz


 

Strona | 2 

 

 

 

 

Obszary strategicznej interwencji. 

 

1. Wskaż max. 5 obszarów problemowych, które wymagają pilnej interwencji władz gminnych i 
powinny być traktowane priorytetowo w strategii rozwoju na lata 2021 – 2028. Wstaw w pole wyboru 
X przy zaznaczonych odpowiedziach. 

 Ochrona środowiska naturalnego na terenie gminy. 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

 Rozwój oferty rekreacyjnej i sposobów spędzania wolnego czasu na terenie gminy. 

 Budowa ścieżek rowerowych. 

 Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych (w tym budowa nowego mostu przez Drwęcę). 

 Rozbudowa infrastruktury liniowej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, oświetlenia 
dróg). 

 Rozwój transportu publicznego z i do Torunia oraz na terenie gminy. 

 Dodatkowe wsparcie szkolnictwa na terenie gminy. 

 Wsparcie dla organizacji pozarządowych i lokalnych stowarzyszeń. 

 Usprawnienie pracy Urzędu gminy i poprawa jakości obsługi mieszkańców. 

 Zachęty dla przedsiębiorców spoza gminy do inwestowania na terenie gminy i tworzenia 
nowych miejsc pracy. 

 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 

 

2. Spośród podanych par zdań wskaż zdanie, z którym zgadzasz się bardziej. Wstaw w pole wyboru X 
przy zaznaczonych odpowiedziach. 

 W Toruniu mieszka się lepiej niż w Gminie Lubicz. 

 Wolę mieszkać w gminie Lubicz niż w Toruniu 

 

 W innych gminach powiatu toruńskiego mieszka się lepiej niż w gminie Lubicz. 

 Nie zamienię miejsca zamieszkania z gminy Lubicz na inną gminę z okolicy. 
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Opinie na temat poszczególnych obszarów działania gminy.  

 

3. Oceń, jak bardzo się zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami poprzez zaznaczenie w skali od 1 do 
5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam” a 5 oznacza „zdecydowanie się zgadzam”. Wybraną 
odpowiedź zaznacz otaczając ją kółkiem.  

Oświetlenie chodników na terenie gminy jest wystarczające.  1 2 3 4 5 

Wiele dróg gminnych wymaga remontu i przebudowy.  1 2 3 4 5 

Nowy most przez Drwęcę jest potrzebny, aby łatwiej poruszać się po terenie 
gminy. 

1 2 3 4 5 

Skomunikowanie autobusami miejskimi Torunia i gminy Lubicz jest 
zadowalające.  

1 2 3 4 5 

Sieć kanalizacyjna w gminie Lubicz jest niewystarczająca.  1 2 3 4 5 

Gdybym miał dostęp do sieci gazowej to zmieniłbym ogrzewanie na gazowe 
(odpowiedz na pytanie, jeśli nie masz dostępu do sieci gazowej).   
 

1 2 3 4 5 

Moi sąsiedzi starają się dbać o segregację śmieci i nie palą w piecu 
odpadami.  

1 2 3 4 5 

Gdyby gmina wsparła mnie w aplikowaniu o środki finansowe chętnie 
zainstalowałabym / zainstalowałbym panele fotowoltaiczne (odpowiedz na 
to pytanie, jeśli jeszcze nie korzystasz z paneli słonecznych / 
fotowoltaicznych).  
 

1 2 3 4 5 

W gminie nie potrzeba kolejnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
(PSZOK).  

1 2 3 4 5 

W naszej gminie zbyt mało jest terenów zielonych (parków, skwerów), gdzie 
można się zrelaksować.  

1 2 3 4 5 

W gminie Lubicz jest wystarczająca sieć dróg rowerowych.  1 2 3 4 5 

Program zajęć w świetlicach wiejskich jest atrakcyjny i skierowany do 
szerokiego grona mieszkańców.  

1 2 3 4 5 

W ciągu ostatnich 5 lat miałam / miałem styczność z lokalnymi 
stowarzyszeniami - mam znajomych, którzy tam działają, korzystałem z ich 
usług lub zapoznałem się z ich działalnością podczas wydarzeń gminnych 
(fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich).  

1 2 3 4 5 
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4. Opisz 3 problemy, którymi władze gminy powinny się zająć w pierwszej kolejności. 
 
1.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
5. Wskaż 3 mocne strony gminy Lubicz. 
 
1.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

Metryczka  

Płeć 

 Kobieta                    Mężczyzna 

Wiek 

 Poniżej 25 roku życia     26 – 45 lat 

 46 – 65 lat      Powyżej 65 roku życia 

Od ilu lat mieszkasz w gminie Lubicz? 

 Mieszkam tu od urodzenia.    Przeprowadziłem się tu ponad 20 lat temu. 

 Mieszkam w gminie Lubicz powyżej 10 lat, ale mniej niż 20 lat. Pochodzę spoza gminy Lubicz. 

 Przeprowadziłem się do gminy Lubicz 3 - 10 lat temu. 

 Mieszkam w gminie Lubicz krócej niż 3 lata. 

Pracuję / uczę się: 

 Na terenie gminy Lubicz  W Toruniu   W innej gminie naszego powiatu 

 Pracuję / uczę się gdzieś indziej 

 Nie pracuję, bo jestem na emeryturze / rencie / innym świadczeniu socjalnym 

 Jestem bezrobotna / bezrobotny 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  

Nr 0050.19.2021 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 19 marca 2021 r. 

 

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na potrzeby 

opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 - 2028”. 

 

 

1. Zakres i czas trwania ogłoszonych konsultacji społecznych 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

2. Informacja o wypełnionych formularzach ankietowych przekazanych w celu ich szczegółowej analizy. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

3. Uwzględnienie otrzymanych informacji w opracowywanym dokumencie strategicznym.  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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