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Raport (sprawozdanie) 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. 

Konsultacje społeczne dotyczące wstępnego badania na potrzeby opracowania „Strategii 

rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 -2028” odbyły się w dniach od 22 do 28 marca 2021roku na terenie 

gminy Lubicz. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania ankietowego w 2 wersjach: 

dedykowanej przedsiębiorcom (wersja pierwsza) i dedykowanej osobom fizycznym (wersja druga).  

Kwestionariusze ankiet dostępne były w formie elektronicznej oraz papierowej. Dostęp do ankiet w 

formie elektronicznej był możliwy za pomocą stron www:  

www.lubicz.pl 

www.bip.lubicz.pl 

www.facebook.com/gminalubicz 

Ankiety w wersji papierowej można było pobrać w następujących punktach: Urząd Gminy Lubicz, Urząd 

Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz bezpośrednio u sołtysów we wszystkich 

sołectwach gminy Lubicz. 

Przyjmowanie ankiet w wersji elektronicznej zakończyło się 28 marca o godzinie 23:59. Wersje 

papierowe ankiety były przyjmowane do 29 marca do godziny 15:00 w następujących punktach 

odbioru: Urząd Gminy Lubicz, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Zakres konsultacji obejmował, zgodnie z opublikowanymi wcześniej wzorami ankiet, tematy 

związane z kluczowymi obszarami interwencji strategicznych, których dokładny opis znajdzie się w 

dokumencie „Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 -2028”. Wspomniane obszary to:  

1) Usługi publiczne, rekreacja i ochrona środowiska; 

2) Potencjał gospodarczy; 

3)  Infrastruktura techniczna. 

Dokładne omówienie wyników konsultacji znajdzie się w dokumencie „Strategia rozwoju Gminy 

Lubicz na lata 2021 -2028”. 

 

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

analizy. 

http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
http://www.facebook.com/gminalubicz
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W trakcie trwania konsultacji wypełnionych zostało 421 kwestionariuszy w wersji dla osób fizycznych 

oraz 33 kwestionariusze w wersji dla przedsiębiorców. Łącznie wypełniono 454 kwestionariusze, które 

poddano analizie i interpretacji w ramach przeprowadzonego badania.  

3. Uwzględnienie otrzymanych informacji w opracowywanym dokumencie strategicznym.  

Konsultacje miały charakter wstępnego badania potrzeb mieszkańców i zostały przeprowadzone na 

potrzeby prac związanych z przygotowaniem „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 -2028”. 

Omówienie wyników konsultacji znajdzie się w tym dokumencie. Konsultacje nie miały charakteru 

wiążącego.  

 


