A N K I E T A – stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Odrzywół

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy
na lata 2022-2030. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru
obszarów priorytetowych.
Naszą intencją jest stworzenie możliwości wypowiedzenia się mieszkańców w tak ważnych zagadnieniach,
jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Odrzywół. Chcielibyśmy, aby Strategia
Rozwoju Gminy była dokumentem wynikającym z naszych wspólnych obserwacji, potrzeb i pomysłów, a założone
przez nas cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.
Wypełnioną ankietę prosimy składać w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy w Odrzywole lub przesłać na adres
e-mail: sekretariat@odrzywol.eu do dnia 07.05.2022 r.
1. Ocena warunków życia/działalności w Gminie oraz możliwości jej rozwoju – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi (symbolem
„x”):
BARDZO
DOBRE

DOBRE

ŚREDNIE

ZŁE

BARDZO
ZŁE

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości











dostęp do instytucji, placówek usługowych











dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, ciekawego spędzenia czasu











dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki











poziom oferty i wydarzeń kulturalnych
stan środowiska naturalnego





















walory krajobrazowe











zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki)











stan i jakość dróg











JAKOŚĆ, WARUNKI ŻYCIA/OCENA

dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi)











dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)











dostępność transportu publicznego











bezpieczeństwo publiczne











poziom wykształcenia mieszkańców
rynek pracy (możliwość zatrudnienia)





















dostępność i jakość opieki społecznej











dostępność i jakość opieki zdrowotnej











dostępność i jakość edukacji przedszkolnej











dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym











dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie średnim











usługi turystyczne











dostępność do bazy gastronomicznej











dostępność do bazy noclegowej











dostęp do internetu











dostęp do usług publicznych świadczonych przez internet











dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje











aktywność środowisk lokalnych











rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej











atrakcyjność gminy dla turystów











1

A N K I E T A – stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Odrzywół
jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie











rozwój innowacji w przedsiębiorstwach











atrakcyjne miejsca pracy w przemyśle











pomoc w eksportowaniu towarów i usług











współpraca biznesu, rolnictwa z uczelniami, centrami transferu wiedzy











2. Określenie głównych problemów społecznych występujących na terenie gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
(symbolem „x”):
WYSOKIE
ZAGROŻENIE
PROBLEMEM

WYSZCZEGÓLNIENIE

ŚREDNIE
ZAGROŻENIE
PROBLEMEM

NISKIE ZAGROŻENIE
PROBLEMEM

BRAK PROBLEMU

przestępczość
przestępczość młodocianych
bezrobocie
bieda
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
wzrost liczby osób starszych
wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych
brak wykwalifikowanych pracowników
brak atrakcyjnych miejsc pracy
inne, jakie?
3.

……………………………………………………

Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy
2 latach 2021-2030 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju:

PRIORYTETY

PROSZĘ O ZAZNACZENIE
MAKSYMALNIE 6
ODPOWIEDZI (SYMBOLEM
„X”)

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki
rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej
rozwój systemu segregacji odpadów w celu obniżenia cen
promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki)
budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych
rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)
poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań)
rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i chorych (opieka, rehabilitacja)
zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii
poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej
modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i gospodarcza
rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)
wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych
wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i produktów
sprawny urząd i samorząd gminny
rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego
inne (jakie?)………………………………………………………………………………..…………

2

A N K I E T A – stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Odrzywół
4. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być priorytetowo realizowane na

terenie Gminy. Prosimy o precyzyjne określenie nazwy zadania, zakres realizowanego zadania i lokalizację oraz przewidywany koszt.
Przykład prawidłowo wypełnionej tablicy: Nazwa zadania: Przebudowa drogi Zakres realizowanego zadania: nowa nawierzchnia
asfaltowa, ścieżka rowerowa; Lokalizacja: ………, koszt ……………
NAZWA ZADANIA

ZAKRES ZADANIA

LOKALIZACJA/KOSZT w zł

5. Proszę wymienić 3 obiekty (m.in. budynki,) / obszary, na terenie gminy, które Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności wymagają
rewitalizacji (odnowienia, modernizacji, nadania nowych funkcji):
NAZWA OBIEKTU LUB OBSZARU / TERENU

LOKALIZACJA

6. Kluczowe elementy, z których Gmina może być dumna (proszę wymienić maksymalnie 3):

7. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi (symbolem „x”):
BARDZO WYSOKA

WYSOKA

ŚREDNIA/
PRZECIĘTNA

NISKA

BARDZO NISKA

Atrakcyjna jako miejsce zamieszkania











Atrakcyjna jako miejsce do pracy











Atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku











Atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy











Położona w atrakcyjnym miejscu regionu











To gmina, w której można czuć się bezpiecznie











To gmina, z którą jestem silnie związany/a











DZIAŁANIE / OCENA

8. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę w roku 2030?

 z gminą atrakcyjną dla turystów,
 z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
 z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy,
 z gminą ekologiczną dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia,
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 z czymś innym: (czym?) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA (proszę wstawić symbol „x” lub uzupełnić dane)
1

Pani/Pana wiek i płeć? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy przedział):
□ 18 – 25

2

□ 36 – 50

□ 51 – 65

□ 66 i więcej

□ Kobieta □ Mężczyzna

Pani/Pana wykształcenie? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź)
□ Podstawowe

3

□ 26 – 35

□ Zawodowe

□ Średnie

□ Wyższe

Pani/Pana aktywność zawodowa? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź)
□ Własna działalność gospodarcza

□ Praca u pracodawcy sektora prywatnego

□ Uczę się /studiuję

□ Praca w sektorze publicznym □ Bezrobotny □ Praca w organizacji pozarządowej □ Emeryt/rencista
4

Mieszkam w Gminie, w miejscowości ………………………… □ Od urodzenia □ Od roku ………………

□ Rolnik

□ nie dotyczy

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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