ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
GMINY CHOCIWEL NA LATA 2019-2028
W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
Chociwel na lata 2019-2028” zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety, która
ma charakter anonimowy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu
strategicznego w perspektywie do 2028 r., a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą
odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Chociwel
na najbliższe lata.
METRYCZKA
PŁEĆ (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole)
Kobieta
Mężczyzna

WIEK (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole)
do 17
18 - 35 lat
36 - 60 lat
powyżej 60 lat

INTERESARIUSZ (proszę zaznaczyć krzyżykiem „X” odpowiednie pole)
Mieszkaniec Gminy
Osoba czasowa mieszkająca na terenie Gminy
Osoba ucząca się na terenie Gminy
Osoba pracująca na terenie Gminy
Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Gminy
Inny (jaki?)

1. Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy według skali:
od 5 - bardzo ważna do 1 – zbędna (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną ocenę)
Wyszczególnienie
Budowa/ rozbudowa i remonty dróg
Oświetlenie uliczne
Budowa
infrastruktury
okołodrogowej

Chodniki i ścieżki
rowerowe
Sygnalizacja świetlna

Budowa/ rozbudowa i modernizacja
sieci wodociągowej
Budowa/ rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej
Budowa/ rozbudowa i modernizacja
sieci gazowej
Budowa/ rozbudowa i modernizacja
sieci ciepłowniczej
Budowa i modernizacja budynków
użyteczności publicznej (świetlic
wiejskich, obiektów kultury, oświaty,
itp.)
Budowa obiektów sportoworekreacyjnych
Uzbrajanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe
Wydzielanie i uzbrajanie terenów
inwestycyjnych
Rozwój terenów zorganizowanej
zieleni (np. parki, skwery, itp.)
Organizowanie na większą skalę
działań kulturalnych, artystycznych i
promocja gminy

1

2

3

4

5

2. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Gminę obecnie, a które z nich
powinny charakteryzować Gminę w przyszłości? (Proszę zaznaczyć znakiem „X”
maksymalnie 5 propozycji w kolumnie „OBECNIE” oraz maksymalnie 5 propozycji w
kolumnie „W PRZYSZŁOŚCI”)
OBECNIE

W PRZYSZŁOŚCI

Gmina atrakcyjna dla mieszkańców
Gmina atrakcyjna dla przedsiębiorców
Gmina atrakcyjna dla turystów
Gmina atrakcyjna dla młodych ludzi
Gmina położona w atrakcyjnym miejscu
Gmina z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego
Gmina z ciekawą ofertą pracy
Gmina bezpieczna
Gmina dbająca o środowisko przyrodnicze
Gmina efektywnie zarządzana
Urząd przyjazny mieszkańcom
Gmina z dobrze rozwiniętą i w dobrym stanie infrastrukturą
techniczną (tj. rozwinięta sieć drogowa, kanalizacyjna,
wodociągowa, itp.)
Gmina z dobrze funkcjonującą infrastrukturą społeczną
(tj. posiadająca wystarczającą w stosunku do
zapotrzebowania bazę oświatową, sportową, kulturalną,
oferująca właściwą opiekę zdrowotną, itp.)

3. Które z poniższych elementów w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego należy Pana/Pani
zdaniem poprawić? (Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybrane elementy do poprawy)
Wyszczególnienie
Łatwość dotarcia do właściwego pracownika
Indywidualne traktowanie interesanta
Czas załatwiania spraw (szybkość obsługi)
Kompetencje pracowników (poziom wiedzy)
Kultura i zachowanie pracowników
Wygląd i wyposażenie urzędu

Odpowiedź

4. Jakie Pana/Pani zdaniem są najbardziej istotne problemy do rozwiązania na terenie
Gminy? Co w pierwszej kolejności należałoby naprawić i usprawnić?

5. Jakie Pan/ Pani zdaniem obecne atuty Gminy można wykorzystać w przyszłości do jej
rozwoju? Co decyduje o obecnej atrakcyjności Gminy? Co może stać się szansą dla jej
rozwoju?

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU

