Tematy konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2022-2030
Drodzy Państwo, podstawowym elementem niezbędnym do napisania Strategii Rozwoju
Gminy są konsultacje społeczne. W związku z trudnymi warunkami do przeprowadzenia stacjonarnej
formy konsultacji, związanej z epidemią covid-19, przeprowadzane zostaną za pomocą mediów
elektronicznych.
Przekazujemy Państwu listę przykładowych tematów do dyskusji. Nie jest to jednak katalog
zamknięty a jedynie przykłady tematyki, w której mogą się Państwo wypowiedzieć. Zwracamy się
z prośbą o odpowiedź przynajmniej na jedno zagadnienie w każdej dziedzinie. Zaznaczenie sektora,
który Państwo reprezentują ma niebagatelne znacznie dla oszacowaniu poszczególnych grup
odbiorców w konkretnych dziedzinach.
 Przedsiębiorcy, w tym:

Jaki sektor Pan/Pani
reprezentuje?

 podmioty prowadzące
działalność gosp.;
 jednoosobowe
działalności
gospodarcze;
 inwestorzy;

 Społeczeństwo, w
tym:
 mieszkańcy;
 nauczyciele;
 pracownicy;
 organizacje
pozarządowe;

 Samorząd, w tym:
 pracownicy jednostek
samorządowych;
 pracownicy placówek
podległych
samorządowi

1. Gospodarka to jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania każdej gminy.
a. Proszę wskazać elementy sektora gospodarki które Pana/Pani zdaniem są w gminie
Ropczyce są prawidłowe, nieprawidłowe, wymagające uzupełnienia.
b. Czy gospodarka w regionie wymaga poprawy, działań naprawczych w sferze
administracyjnej (np. podatkowej, gospodarki przestrzennej), innej?
c. Jakie udogodnienia można wprowadzić dla przedsiębiorców z terenu gminy lub
inwestorów, chcących prowadzić na tym terenie działalność gospodarczą?
d. Jak wygląda Pana/Pani zdaniem sytuacja na rynku pracy. Czy ciężko znaleźć
zatrudnienie na terenie gminy, jaka grupa wiekowa należy do najliczniej bezrobotnych.
Co należałoby zrobić aby zapobiec problemom bezrobocia na terenie Gminy
Ropczyce?
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2. Infrastruktura techniczna – element funkcjonowania gminy, który znacząco może wpływać na
poprawę stanu użytkowania przez mieszkańców i inwestorów, często mający silny związek z
postrzeganiem przez mieszkańców lub inwestorów jako elementy konieczne i ułatwiające
funkcjonowanie. Proszę ocenić stan infrastruktury technicznej w Państwa Gminie.
a. Czy jakość, stan dróg są zadowalające? Czy stopień w jakim Gmina inwestuje
infrastrukturę drogową jest wystarczający? Jak wygląda infrastruktura drogowa
w części miejskiej, a jak na obszarach wiejskich?
b. Czy ilość chodników, przejść dla pieszych jest wystarczająca?
c. Jakie elementy infrastruktury należałoby poddać poprawie?
d. Jak wyglądają media w Gminie Ropczyce: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazociąg,
sieć energetyczna? Czy Pana/Pani zdaniem na terenie gminy są miejsca w których
budowa sieci jest konieczna/niezbędna (np. jednostki samorządowe? placówki
oświatowe, itp.)?
e. Jak wygląda infrastruktura teleinformatyczna, zasięg do Internetu, łączność
komórkowa, sieć telefoniczna? Czy są miejsca w gminie, które utrudniają
komunikację?

3. Infrastruktura społeczna – to szerokie zagadnienie obejmuje ochronę zdrowia,
mieszkalnictwo, edukację, kulturę i sztukę, działalność sportową i rekreacyjną, itp.
a. Jakie jest Pana/Pani zdanie na temat służby zdrowia w gminie Ropczyce? Czy ilość
przychodni, placówek ochrony zdrowia, aptek jest wystarczająca? Jak wygląda dostęp
do opieki medycznej, lekarzy? Czy liczba lekarzy specjalistów jest wystarczająca? Czy
są Państwo zadowoleni z jakości usług świadczonych w tych placówkach medycznych?
Co powiedzieliby Państwo o służbie zdrowia?
b. Jak wygląda sytuacja oświatowa na terenie gminy? Czy ilość szkół na poszczególnych
poziomach kształcenia jest wystarczająca? Czy dotarcie do szkół nie jest
problematyczne/utrudnione dla uczniów? Jak Pana/Pani zdaniem wygląda jakość
kształcenia w szkołach? Czy jakość pracy nauczycieli jest wystarczająca? Czy nie
dochodzi do częstych zmian w kadrze edukacyjnej? Czy Pani/Pana zdaniem, dostęp
dzieci do żłobków, przedszkoli jest wystarczający? Czy wymienione placówki spełniają
oczekiwania rodziców pod względem opieki, rozwoju zainteresowań dzieci?
c. Czy sytuacja mieszkaniowa jest dobra? Czy ilość domów mieszkań jest dostateczna?
Jak wygląda sytuacja administracyjna dotycząca mieszkalnictwa? Czy Pana/Pani
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zdaniem łatwo czy trudno pozyskać decyzję o warunkach zabudowy lub pozwolenie na
budowę? Czy termin pozyskania niezbędnej dokumentacji jest odpowiedni czy za
bardzo rozciągnięty w czasie?
d. Jak oceniacie Państwo działalność kulturalną na ternie Gminy Ropczyce? Czy ilość
wydarzeń kulturalnych jest wystarczająca? Czy dostęp do nich jest ogólny? Czy są
Państwo zadowoleni z tematyki tych wydarzeń, chcieliby Państwo dopisać coś do
kalendarza tych wydarzeń, usunąć coś Państwa zdaniem jest niepotrzebne? Czy
podczas ferii, wakacji dzieci i młodzież mogą skorzystać z oferty czasu wolnego,
zaproponowanej przez jednostki działające w sferze kultury?
e. Jak wygląda działalność sportowa, rekreacyjna na terenie gminy? Czy ilość boisk,
miejsc rekreacyjnych jest wystarczająca czy dzieci, młodzież i dorośli mogą skorzystać
z aktywnej oferty spędzania czasu wolnego? Czy mieszkańcy gminy Ropczyce znajdują
tu odpowiednie formy aktywności rekreacyjnej i sportowej? Czy działające tu
stowarzyszenia sportowe są wystarczająco aktywne? Czy mogą liczyć na wsparcie
rodziców dzieci, instytucji, firm?

4. Społeczeństwo – każda gmina powinna liczyć się z głosem swoich obywateli, słuchać ich
potrzeb i opinii gdyż to ich zdanie jest najważniejsze z punktu widzenia rozwoju gminy.
a. Proszę o informacje jak Pana/Pani zdaniem żyje się w gminie Ropczyce? Czy to miejsce
bezpieczne do życia, przyjazne mieszkańcom? Czy młodzież chętnie pozostaje w tym
miejscu czy wyjeżdżają? Tak/nie? Z jakich pobudek zostają/wyjeżdżają? Czy
społeczeństwo się aktywizuje, integruje, pomaga sobie?
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5. Przestrzeń i środowisko – dziedzina funkcjonowania, która jest bardzo ważna z punktu
widzenia funkcjonowania mieszkańców czy samorządów.
a. Jak Państwo oceniają położenie Państwa Gminy na tle województwa powiatu? Czy jest
to miejsce o dogodnej lokalizacji dla przyjeżdżających?
b. Czy połączenia komunikacyjne są dobre? Jak w Państwa opinii działa transport
kolejowy, autobusowy, itp.?
c. Jak oceniany jest stan środowiska? Czy środowisko jest zadbane? Czy Gmina Ropczyce
jest czystym miejscem? Czy na tym obszarze występują zanieczyszczenia, dzikie
wysypiska śmieci, smog, itp.?

6. Tematy różne
Jeśli chcieliby Państwo wypowiedzieć się w jakimś innym aspekcie dot. Gminy Ropczyce,
o rzeczach pozytywnych, negatywnych, podlegających zmianie czy poprawie lub elementach
gminy, z których są Państwo zadowoleni i chcieliby się Państwo podzielić swoją opinią na ten
temat to będziemy wdzięczni i proszę to zapisać poniżej.
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Dziękujemy
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