ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz powiązanych
dokumentów planistycznych niezbędnych do jej realizacji
Konsultacje społeczne
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Wielopole Skrzyńskie oraz tworzeniem i aktualizacją dokumentów planistycznych przyczyniających
się do jej realizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankietę można złożyć do dnia 15 września 2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy lub wypełnić
on-line. Ankieta dostępna na stronie www.wielopole.eu w zakładce Konsultacje społeczne.
Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy, szans oraz zagrożeń związanych z jej
rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności
przyjętych w niej celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość opracowania.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane
wyłącznie w formie zbiorczej.

Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli w przyjętej skali 1 oznacza
ocenę najniższą, natomiast 5 ocenę najwyższą.

Priorytetowe kierunki rozwoju gminy Wielopole Skrzyńskie
Pytanie

1

2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

Czy uważasz, że w obecnych warunkach lokalnych:
- działalność rolnicza powinna być wiodącą
gałęzią rozwoju gminy?
- działalność turystyczna powinna być
wiodącą gałęzią rozwoju gminy?
- przemysł i nowe technologie to szansa na
zapewnienie odpowiedniego poziomu
rozwoju?
Rozwój przedsiębiorczości i efektywności rolnictwa
Pytanie

1

2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną
obszaru gminy (cechy, dzięki
którym jest atrakcyjna dla inwestorów
z zewnątrz)?
Jak oceniasz możliwość uzyskania
zatrudnienia na terenie gminy?
Jak oceniasz warunki do prowadzenia
działalności rolniczej (czy organizowane
są szkolenia, czy rolnicy mają dostęp do
informacji na temat specjalizacji
lub zmiany profilu upraw)?
Jak oceniasz warunki prowadzenia
działalności gospodarczej (udogodnienia
i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do
informacji na temat zakładania własnej
działalności)?
Jak oceniasz dostępność usług na terenie
gminy (handel, punkty usługowe)?
Jak oceniasz poziom dostępności lokali
gminnych przeznaczonych pod działalność
gospodarczą (standard, koszty utrzymania
lokalu)?
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Rozwój infrastruktury technicznej, społecznej, kulturowej, turystycznej i sportowej
Pytanie

1

2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

Jak oceniasz stan dróg w swojej
miejscowości i gminie ?
Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową
w gminie (ciągi pieszo-rowerowe,
oświetlenie, przystanki, itp.)?
Jak oceniasz komunikację zbiorową w
gminie (linie autobusowe itp.) ?
Jak oceniasz poziom rozwoju sieci
wodociągowej?
Jak oceniasz poziom rozwoju sieci
kanalizacyjnej?
Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej
miejscowości?
Jak oceniasz poziom zaangażowania
mieszkańców w sprawy społeczności
lokalnej?
Jak oceniasz poziom reprezentowania
interesów mieszkańców, ich potrzeb przez
wybrane władze lokalne?
Jak oceniasz poziom usług pomocy
społecznej w gminie?
Jak oceniasz dostępność do usług ochrony
zdrowia w gminie (podstawowa
opieka medyczna, apteki, stomatolog)?
Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną
gminy? (ilość i jakość zabytków,
miejsc atrakcyjnych pod względem
przyrodniczym, stan środowiska
naturalnego, obszary chronione i rezerwaty,
ścieżki przyrodnicze i edukacyjne)
Jak oceniasz poziom bazy turystycznowypoczynkowej (baza noclegowa,
gastronomiczna)
Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego
czasu na terenie gminy dla dzieci i
młodzieży?
Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego
czasu na terenie gminy dla seniorów?
Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej (boiska, place
zabaw, parki, ławeczki itp.)?
Jak oceniasz działania promocyjne gminy,
mającą na celu pozyskanie potencjalnych
turystów?
Jak oceniasz jakość usług świadczonych
przez obiekty kulturalne na terenie gminy?
(świetlice, biblioteki)
Jak
oceniasz
standard
obiektów
kulturalnych
w
gminie?
(świetlice,
biblioteki)?
Jak oceniasz jakość i różnorodność
wydarzeń kulturalno – rozrywkowych
odbywających się na terenie gminy?
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Poprawa stanu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców oraz efektywności systemu edukacji
Pytanie

1

2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

4

5

Uwagi/uzasadnienie

Jak oceniasz poziom edukacji w gminie (np.
jakość kształcenia)?
Jak oceniasz standard obiektów
oświatowych w gminie (przedszkola,
szkoły)?
Jak oceniasz dostępność zajęć dodatkowych
dla uczniów np. zajęcia wyrównawcze?
Środowisko i przestrzeń
Pytanie

1

2

3

Jak oceniasz estetykę przestrzeni publicznej
w swojej miejscowości?
Jak oceniasz stan środowiska naturalnego
na terenie gminy?
Jak oceniasz efektywność
zagospodarowania przestrzeni w gminie
(czy tereny są wykorzystywane
optymalnie)?
Jak oceniasz aktualną politykę gminy w
zakresie segregacji i odbioru śmieci (czy
spełnia oczekiwania)?
Największe bariery społeczne rozwoju gminy Wielopole Skrzyńskie
Pytanie
1
2
3
4
5
Uwagi/uzasadnienie
Czy uważasz, że w obecnych warunkach największą barierą rozwoju naszej gminy jest:
- bezrobocie w tym ukryte i długotrwałe
- niski poziom wykształcenia mieszkańców
- niskie kwalifikacje zawodowe
mieszkańców
- niska aktywność społeczna i zawodowa
mieszkańców
- wzrost liczby rodzin korzystających
z pomocy społecznej
- niski poziom przedsiębiorczości
mieszkańców
- brak świetlic szkolnych/żłobka/domu
pobytu dziennego dla seniorów
Jak ocenia Pan/Pani standard życia w gminie Wielopole Skrzyńskie:
(proszę wpisać „x” po prawej stronie)
Wysoko
Średnio
Nisko
Proszę o wskazanie Pani/Pana zdaniem najważniejszych inwestycji/zadań/projektów koniecznych do
zrealizowania lub najpilniejsze do zrealizowania w Państwa miejscowości do 2020 (proszę wpisać ‘’x’’
w po prawej stronie maksymalnie w trzech miejscach)
Rozbudowa/modernizacja dróg gminnych
Rozbudowa oświetlenia ulicznego/ modernizacja istniejącego w oparciu o odnawialne źródła
energii
Budowa chodników/ścieżek rowerowych
Modernizacja obiektów ochrony zdrowia
Modernizacja i wyposażenie placówek oświatowych
Rozwój edukacji (zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, szkolenia zawodowe, kursy
przedsiębiorczości)
Remont zabytków
Budowa wodociągów
Budowa i modernizacja parkingów
Budowa kanalizacji sanitarnej
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Modernizacja świetlic wiejskich/bibliotek/placówek kulturalnych
Promocja gminy
Utworzenie inkubatora przetwórstwa spożywczego (miejsca wyposażonego i przystosowanego do
wyrobu i przechowywania lokalnych produktów np. sera, chleba, soków, dżemów itp.)
Budowa placu zabaw
Budowa lub poprawa standardu obiektów sportowych
Utworzenie spółdzielni socjalnej
Utworzenie targowiska na terenie gminy
Utworzenie strefy ekonomicznej sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości
Inne, jakie?...........

Metryczka
Płeć:
kobieta

mężczyzna

Wiek:
poniżej 25 lat

26-45 lat

Zatrudnienie:
uczeń/student
rolnik
przedsiębiorca
inne (jakie?) .........................................
Aktywność społeczna:
członek organizacji społecznej
inne

46-60 lat

61 lat i więcej

osoba pracująca

osoba bezrobotna

członek Rady Gminy lub/i Rady Sołeckiej

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie!
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