ANKIETA
Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016 -2020.

Konsultacje społeczne.
Szanowni Państwo!
W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Konopiska zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej
ankiety. Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej mocnych i słabych stron. Państwa
udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w nadchodzącej perspektywie, a przekazane uwagi i sugestie
stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno – gospodarczych oraz wizji Gminy Konopiska na najbliższe lata.
Licząc na współpracę zapewniamy, iż ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.
Ankieta dostępna jest do wypełnienia w wersji elektronicznej na stronie www.konopiska.pl.
I.

GOSPODARKA

Jak Pan/ Pani ocenia wyszczególnione poniżej dziedziny mające wpływ na poziom gospodarki Gminy Konopiska?
niewystarczająca

mało wystarczająca

wystarczająca

działalność rolnicza (dostępność informacji
na temat organizowanych szkoleń,
specjalizacji lub zmiany profilu upraw)
działalność produkcyjna (dostęp do
informacji dla nowych przedsiębiorców,
udogodnienia i ulgi)
dostęp usług (dostępność punktów
usługowych, handlowych)
atrakcyjność turystyczna (dostęp do miejsc
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym,
kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i
sportowym)
dostępność bazy noclegowo gastronomicznej

II.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Jak Pan/ Pani ocenia wyszczególnione poniżej dziedziny mające wpływ na poziom infrastruktury i środowiska Gminy Konopiska?
źle
stan dróg w gminie
mała infrastruktura drogowa (np. ciągi
pieszo-rowerowe, oświetlenie, chodniki,
przystanki)
dostępność miejsc parkingowych w
miejscach publicznych
mała architektura (np. place zabaw, boiska,
altanki, siłownie zewnętrzne)
transport publiczny
sieć wodociągowa
sieć kanalizacyjna
sieć gazyfikacyjna
dostępność Internetu w swojej
miejscowości
estetyka przestrzeni publicznej w gminie
stan środowiska naturalnego na terenie
gminy
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
gminie
system odbioru i segregacji śmieci

dobrze

bardzo dobrze

III. SPOŁECZEŃSTWO
Jak Pan/Pani ocenia wyszczególnione poniżej dziedziny mające wpływ na społeczeństwo lokalne Gminy Konopiska?
źle

dobrze

bardzo dobrze

poziom edukacji (np. jakość kształcenia)
dostępność liczby placówek oświatowych
(żłobki, przedszkola, szkoły)
dostępność do zajęć dodatkowych dla dzieci
i młodzieży (organizowane w świetlicach
szkolnych i gminnych)
możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie
gminy
poziom zaangażowania mieszkańców w
sprawy społeczności lokalnej (np. udział w
spotkaniach, przynależność do organizacji
pozarządowych)
własny poziom zaangażowania w sprawy
społeczności lokalnej
poziom usług pomocy społecznej
dostępność mieszkań komunalnych
występowanie sytuacji związanych z
nadużywaniem używek
występowanie przemocy w rodzinie
dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej
(ośrodki zdrowia, apteki)
dostęp do lekarzy specjalistów
oferta spędzania czasu wolnego na terenie
gminy dla dzieci i młodzieży
oferta spędzania czasu wolnego na terenie
gminy dla dorosłych
dostępność obiektów kulturalnych w gminie
(np. świetlice, biblioteki)
jakość usług świadczonych przez obiekty
kulturalne na terenie Gminy (np. księgozbiór
w bibliotekach, organizowane spotkania,
spektakle)
jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno –
rozrywkowych odbywających się w gminie
własny udział w wydarzeniach kulturalnorozrywkowych oferowanych na terenie
gminy
bezpieczeństwo mieszkańców ( np. ilość
patroli policji po terenie gminy)

IV. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z życia w Gminie Konopiska?
(możliwość wyboru jednej odpowiedzi)
a) tak, dlatego nie planuje przeprowadzać się,
b) tak, ale przez wzgląd na rozwój zawodowy planuję zmienić miejsce zamieszkania,
c) tak, ale przez wzgląd na warunki socjalne planuję zmienić miejsce zamieszkania,
d) nie, planuje przeprowadzkę w najbliższym czasie,
e) nie, ale nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania,
f) nie, ale nie planuję przeprowadzać się.
V.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proszę o wskazanie Pani/Pana zdaniem najważniejszych priorytetów koniecznych do realizacji w Gminie Konopiska w latach 20162020?
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
rozbudowa i poprawa stanu dróg,
rozbudowa i poprawa jakości chodników,
rozbudowa i poprawa jakości parkingów,
budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia,
poprawa dostępności do opieki zdrowotnej, w tym zwiększenie liczby usług specjalistycznych,
budowa i modernizacja placówek oświatowych, obiektów kulturalnych,

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

zwiększenie propozycji zajęć dla mieszkańców w obiektach kulturalno – rozrywkowych,
poprawienie jakości edukacji w placówkach oświatowych,
rozwój turystyki,
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
poprawa zasobów i warunków mieszkaniowych,
rozbudowa kanalizacji sanitarnej,
budowa i modernizacja świetlic wiejskich (w tym zwiększenie oferty zajęciowej),
promocja gminy,
rozwój przedsiębiorczości,
gazyfikacja gminy,
budowa i modernizacja obiektów sportowo- rekreacyjnych,
poprawa walorów estetycznych,
poprawa usług dla osób wymagających szczególnej pomocy, tj. osoby starsze, niepełnosprawne, niezaradne życiowo,
rozwój odnawialnych źródeł energii,
inne:

VI. Mocne strony Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
a) niskie bezrobocie,
b) wysokie walory środowiska przyrodniczego,
c) dobra baza edukacyjna,
d) dobra jakość dróg,
e) przedsiębiorczość prywatna,
f) tereny inwestycyjne,
g) komunikacja publiczna,
h) szeroka oferta kulturalna, artystyczna, rekreacyjna i sportowa,
i) zmodernizowany publiczny ośrodek zdrowia,
j) rozwinięta sieć wodociągowo – kanalizacyjna,
k) rozwinięty rynek usługowo – handlowy na rynku lokalnym,
l) inne :
VII. Słabe strony Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
a) niska inicjatywa społeczna,
b) niewystarczająca infrastruktura komunalna,
c) słaby dostęp do lekarzy specjalistów,
d) brak żłobka,
e) brak domu opieki dziennej dla osób starszych,
f) mała konkurencyjność usług na rynku lokalnym,
g) mała oferta spędzania czasu wolnego na terenie Gminy,
h) wysokie bezrobocie,
i) niewystarczająca liczba patroli policyjnych,
j) niedostateczna komunikacja pomiędzy instytucjami z mieszkańcami,
k) marginalny rozwój agroturystyki,
l) inne:
VIII. Zagrożenia dla rozwoju Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
a) bariery dla przedsiębiorców,
b) trudności budżetowe,
c) niski przyrost naturalny,
d) niska liczba osób w wieku produkcyjnym,
e) degradacja środowiska naturalnego,
f) brak obszarów inwestycyjnych,
g) słabo rozwinięta komunikacja publiczna ( m.in. brak połączeń z gminami ościennymi),
h) brak miejsc na bezpieczne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
i) zachowania aspołeczne wśród dzieci i młodzieży,
j) zachowania aspołeczne wśród osób starszych,
k) inne:

IX. Szanse rozwojowe dla Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
a) środki pozyskiwane z Unii Europejskiej,
b) przeznaczanie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
c) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
d) rozwój małej przedsiębiorczości handlowo – usługowej,
e) dogodne położenie komunikacyjne (autostrada A1),
f) światłowodowy dostęp do internetu,
g) współpraca międzygminna,
h) walory środowiska turystycznego sprzyjające rozwojowi turystyki ( np. zagospodarowanie terenu nad zalewem pająk),
i) rozwój rynku pracy,
j) ulgi np. dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów z terenu gminy,
k) inne:
X.

Proszę o podanie najważniejszych, dla Pani/Pana, problemów związanych z jakością życia w Gminie Konopiska
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XI. Proszę o przedstawienie, Pani/Pana, propozycji na poprawę jakości życia w Gminie Konopiska.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
METRYCZKA:
I.
a)
b)
II.
a)
b)
c)
d)
III.
a)
b)
c)
d)
IV.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Płeć:
kobieta
mężczyzna
Wiek:
poniżej 25 lat
26-45 lat
46-60 lat
61 lat i więcej
Wykształcenie:
podstawowe
ponadgimnazjalne
średnie
wyższe
Aktywność zawodowa:
przedsiębiorca
osoba pracująca
rolnik
uczeń/ student
rencista/ emeryt
bezrobotny
inne:

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE!
Wypełnione ankiety prosimy przekazać do 30 listopada 2015roku, bezpośrednio do Urzędu Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5, bądź za
pośrednictwem szkół i instytucji kultury na terenie gminy.

