ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU GMINY MYSZYNIEC
Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem Strategii Rozwoju dla Naszej Gminy na kolejne lata. Zapraszamy
do udziału w jej tworzeniu poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje pozwolą wskazać
najistotniejsze problemy i największy potencjał Gminy. To niezwykle ważne, aby stworzyć strategię użyteczną
i czytelną dla wszystkich, która u względnia również Państwa pomysły na dalszy rozwój Naszej Gminy
Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy .
1.

Jak ocenia Pani/Pan poziom życia na terenie Gminy?






2.

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w Gminie w wymienionych aspektach?
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Bardzo źle

Dostępność komunikacyjna – transport
zbiorowy (dostępność przystanków
autobusowych, dostępność połączeń)
Możliwość zatrudnienia i rozwoju
zawodowego na terenie gminy
Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
Dostępność i jakość edukacji szkolnej
Dostępność do edukacji ponadpodstawowej
Dostępność do zajęć pozalekcyjnych
i kursów dla dzieci i młodzieży
Dostępność i jakość miejsc do rekreacji
i aktywnego wypoczynku
Oferta spędzania wolnego czasu – dla dzieci
Oferta spędzania wolnego czasu – dla
młodzieży
Oferta spędzania wolnego czasu – dla
dorosłych
Oferta spędzania wolnego czasu – dla
seniorów
Możliwość uczestnictwa w różnych
stowarzyszeniach społecznych
Dostęp i jakość opieki zdrowotnej (m.in.
przychodnia, apteka, rehabilitacja)
Bezpieczeństwo publiczne – poczucie
bezpieczeństwa/ zaufanie do służb
porządkowych
Dostęp do obiektów handlowych
i usługowych
Dostęp do Internetu

1

2
Raczej źle

3
Przeciętnie

4
Raczej
dobrze

5
Bardzo
dobrze

3.




















4.























5.

Jakie według Pani/Pana są największe problemy naszej gminy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
zły stan dróg
słabe oświetlenie w ciągach drogowych
niedostateczne oznaczenie dróg i ulic
brak chodników
mało rozwinięta sieć dróg rowerowych
bezrobocie
brak satysfakcji z już wykonywanej pracy
brak dostępu do infrastruktury kultury
słaby dostęp do infrastruktury komunalnej (wod.- kan., gaz)
brak dostępu do sieci gazowej
zanieczyszczenie powietrza (zła jakość powietrza)
słaby stan edukacji na poziomie podstawowym
niedostateczna opieka medyczna, w tym brak dostępu do lekarzy specjalistów
brak dostępu do Internetu
brak placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej
słabo rozwinięta baza noclegowa
brak mieszkań socjalnych i komunalnych
słaba dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
inne ……………………………………………………………
Proszę o wybranie maksymalnie 5 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy
w najbliższych latach:
budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych
rozwój transportu publicznego
rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
wykorzystanie paliw gazowych (możliwość podłączenia do systemu gazowniczego)
budowa infrastruktury przy drogach (m.in. parkingi, chodniki, zatoczki i wiaty przystankowe)
budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
renowacja i rewaloryzacja zabytków gminy
rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej
promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (placów, skwerów, miejsc spotkań)
zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i problemów społecznych
poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej
modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
budowa żłobka
budowa basenu
rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet)
wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych
rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego
udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje)
sprowadzenie do gminy dużego inwestora
Jaka jest Pani/Pana płeć

□ kobieta
6.

W jakim przedziale wiekowym się Pani/Pan znajduje?

□ poniżej 20 lat
7.

□ mężczyzna
□ 20-40 lat

□ 41-65 lat

□ powyżej 65 lat

W jakim stopniu ocenia Pani/Pan swoją przynależność etniczną do ludności kurpiowskiej ?

□ Zdecydowanie się z tym utożsamiam □ Raczej się z tym utożsamiam
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□ Ani tak, ani nie

□ Raczej się z tym nie utożsamiam
8.

□ Zdecydowanie się z tym nie utożsamiam

Pani/Pana miejscowość zamieszkania:

□ Białusny Lasek
□ Krysiaki
□ Olszyny
□ Wykrot

□ Cięćk
□ Myszyniec
□ Pełty
□ Zalesie

□ Charciabałda
□ Myszyniec Stary
□ Świdwiborek
□ Zdunek

□ Drężek
□ Myszyniec-Koryta
□ Wolkowe
□ Zawodzie

□ Gadomskie
□ Niedźwiedź
□ Wydmusy
□ Inna: ……………………………..

Dziękujemy za udział w Ankiecie. Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu. Pojawią się tam informację o konsultacjach społecznych (spotkaniach) dotyczących opracowywanej Strategii.
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