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ANKIETA 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety obrazującej życie mieszkańców w Gminie Tułowice. 

Celem ankiety jest zebranie informacji o problemach, potrzebach i jakości życia w Gminie. 

Wyniki będą prezentowane zbiorczo (nie będą prezentowane indywidualne odpowiedzi) 

przez zespół opracowujący Strategię Rozwoju – dokument strategiczny dotyczący Państwa 

obszaru. Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi są dla nas ważne. Pozwolą nam one 

na stworzenie rzetelnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz 

podzielenia się z nami Państwa opinią dotyczącą życia w Gminie Tułowice.  

 

1. OGÓLNA OCENA: Czy według Pani/Pana życie w Gminie jest:  

Bardzo dobre Dobre Raczej dobre
 

Trudno powiedzieć Raczej złe Bardzo złe
 

 

2. Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właściwie oddaje sytuację w Gminie? 

Gmina podąża w bardzo dobrym kierunku, wyróżnia się na tle innych regionów. 

Sytuacja w Gminie jest dobra i stabilna

Nie widzę, aby Gmina się rozwijała. 
 

Rozwój Gminy jest mi obojętny. Nie czuję się związany/a z Gminą.
 

Rozwój Gminy wpływa negatywnie na mieszkańców. Należy na nowo przemyśleć 
kierunki rozwoju i cele do realizacji.

 

Sytuacja w Gminie jest bardzo słaba. Jestem bardzo niezadowolony/a z życia w 
Gminie.

 

3. Czy według Pani/Pana Gmina potrzebuje strategii rozwoju, której celem jest 

ożywienie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego ? 

Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Trudno powiedzieć
 

Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
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4. Czy według Pana/Pani Gmina zadowalająco współpracuje z mieszkańcami ?: 

Utożsamiam się z gminą, jestem lokalnym patriotą/tką. Poczucie przynależności jest 
bardzo silne.  

Czasami wspieram działania podejmowane przez Gminę; czuję że należę do wspólnoty.

Wyczuwam słabą więź z Gminą.
 

Nie mam zdania; współpraca Gminy z mieszkańcami jest mi obojętna.
 

Jestem niezadowolony/a ze współpracy Gminy z mieszkańcami. Nie czuję przynależności do 
Gminy. 

 

5. Proszę wstawić w puste miejsce ocenę w skali od 1 do 5 (1 - bardzo źle, 3- 

obojętnie, 5- bardzo dobrze, nie mam zastrzeżeń). Ocena dotyczy realizacji zadań 

oraz inwestycji przez Gminę : 

 OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA: Utrzymanie zieleni, zapewnienie czystości na 
terenie Gminy, segregacja odpadów, czystość na terenie Gminy, zdatność wody do 
picia 

 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA: Dostępność przedszkoli, żłobków (np. ilość miejsc, 
zapotrzebowanie, miesięczne opłaty na 1 dziecko) 

 EDUKACJA: Dostępność do edukacji szkolnej i pozaszkolnej na terenie Gminy (np. 
liczba placówek publicznych i niepublicznych, dojazd, ułatwienia dla rodziców, 
korzystanie z nowoczesnych technologii – dziennik elektroniczny, strona 
internetowa szkoły) 

 EDUKACJA: Jakość/ poziom kształcenia w szkołach państwowych i prywatnych 

 TRANSPORT: Lokalny transport zbiorowy (np. stan techniczny, jakość taboru, 
częstotliwość, dopasowanie do potrzeb mieszkańców, koszt transportu) 

 KULTURA: Przystępność organizowanych wydarzeń kulturalnych, dopasowanie do 
oczekiwań społeczności lokalnej, jakość proponowanych wydarzeń kulturalnych 

 BEZPIECZEŃSTWO: Poczucie bezpieczeństwa, poczucie istnienia ładu w Gminie (np. 
działania straży miejskiej zwrócone ku potrzebom mieszkańców) 

 OSOBY STARSZE: Opieka nad starszymi osobami, dostosowanie infrastruktury do ich 
potrzeb i oczekiwań (świetlice, opieka psychologiczna, pomoc socjalna) 

 OPIEKA ZDROWOTNA: Dostęp do służby zdrowia, jakość obsługi w ośrodkach 
zdrowia, koszty leczenia, dostęp do lekarzy specjalistów, poradni psychologicznych 

 MIESZKANIE: Zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, liczba nowych 
mieszkań, domów, terenów pod zabudowę 

 REKREACJA: Dostęp do ośrodków sportowych, terenów rekreacyjnych, możliwość 
wypożyczenia sprzętu sportowego 
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 RYNEK PRACY: Liczba miejsc pracy i ich zróżnicowanie, liczba nowych miejsc pracy w 
ostatnich 3 latach, poziom płac w gminie, pośrednictwo pracy, pomoc doradcy 
zawodowego 

 INWESTYCJE W GMINIE: Nowi inwestorzy w tym inwestorzy zagraniczni, czy 
modernizowana jest infrastruktura w gminie, liczba inwestycji w tym 
finansowanych z funduszy europejskich 

 

6. Wymień 3 obszary z wyżej wymienionych, które powinny stanowić priorytet działań 

Gminy w latach 2014- 2020? 

a.    

b.    

c.   

 

7. Proszę o zaproponowanie zadania inwestycyjnego (np. budowa chodnika, 

renowacja elewacji lub nieinwestycyjnego (np. szkolenia), które jest istotne z 

punktu Pana/ Pani, do zrealizowania w okresie 2014-2020. 

a. Nazwa zadania:…………………………………………………………………………………….. 

b. Opis zadania (na czym ma polegać zadanie):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. Miejsce realizacji zadania (miejscowość ulica nr): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Czy zamierza Pani/Pan w najbliższym czasie (5-7 lat) zmienić swoje miejsce 

zamieszkania poza obszar Gminy? 

Zdecydowanie nie
 

Raczej nie
 

Nie zastanawiałem/am się nad tym
 

Rozważam taką możliwość
 

Raczej tak
 

Zdecydowanie tak
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METRYCZKA: 

1. Płeć 

Kobieta Mężczyzna
 

 
2. Wiek 

15-20 21-30 31-40
 

41-50 51-60 powyżej 60
 

 
3. Wykształcenie 

Podstawowe
 

Gimnazjalne
 

Zasadnicze zawodowe
 

Średnie
 

Policealne
 

Wyższe
 

 
4. Zatrudnienie 

W przedsiębiorstwie państwowym
 

 W przedsiębiorstwie prywatnym
 

Prowadzę własną działalność gospodarczą
 

Prowadzę własne gospodarstwo rolne
 

Bezrobotny
 

Emeryt/rencista
 

Uczeń/student
 

 
 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 


