ANKIETA

„CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE”
ANKIETA (ANONIMOWA) DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki
Osiągnęliśmy już półmetek realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata
2010-2020.
Nadszedł czas na podsumowanie wykonanych zadań oraz na wyznaczenie obszarów, które mogą wymagać poprawy lub korekty w perspektywie kolejnych 5 lat.
Gmina Zielonki dynamicznie się rozwija, a w jej społeczno-gospodarczym otoczeniu wiele się zmienia.
Ankieta, którą do Państwa kierujemy, pozwoli ocenić dokonane już zmiany oraz
wyznaczyć kolejne priorytetowe zadania, najważniejsze dzisiaj z punktu widzenia
mieszkańców gminy.
Ponieważ Strategia Rozwoju dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, dlatego proponujemy wszystkim Państwu udział w ocenie jej dotychczasowej realizacji, a także
w wyznaczaniu kolejnych ważnych spraw do załatwienia na przyszłość. Chcemy
poznać Państwa opinie i propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.
Ankietę można wypełnić w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, korzystając ze strony www.zielonki.pl w terminie do 20 czerwca 2016 r.
Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas.
W imieniu Samorządu Gminy
Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki

Jak wypełnić ankietę?
Należy wstawić znak „X” w okienku przy wybranej odpowiedzi.
W wykropkowanych miejscach rozszerzyć swoją odpowiedź.
1. Proszę ocenić czy w ostatnich 5 latach sytuacja na terenie gminy w poniżej wymienionych dziedzinach poprawiła się, pogorszyła, nie uległa zmianie?
Bardzo się
pogorszyła
Infrastruktura drogowa
Bezpieczeństwo na
drogach
Oświetlenie
uliczne
Komunikacja z
Krakowem (transport
publiczny)
Dostęp do sieci
kanalizacyjnej
Dostęp do sieci
wodociągowej
Obiekty rekreacji
i wypoczynku
Ścieżki rowerowe
Infrastruktura
turystyczna
Parki i tereny zielone
Czystość i estetyka na
terenie gminy
Wywóz odpadów
Oferta kulturalna
Dostęp i jakość
edukacji
Oferta zajęć
pozaszkolnych
Obiekty handlowo
-usługowe
Pomoc społeczna
Opieka zdrowotna
Poczucie
bezpieczeństwa
Dostęp do Internetu
Warunki rozwoju
gospodarczego
Informacja o działaniach urzędu gminy
Dbałość mieszkańców
o środowisko
Budowa chodników

Pogorszyła się

Nie uległa
zmianie

Poprawiła się

Bardzo się
poprawiła

2. Proszę określić czy według Pana/Pani wymienione niżej dziedziny są problemem:
bardzo dużym, dużym, małym, nieistotnym, trudno powiedzieć
Bardzo duży

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Duży

Mały

Nieistotny

Trudno
Powiedzieć

Nieuregulowane granice
dróg
Stan dróg
Wąskie drogi
Bezpieczeństwo na drogach (chodniki, oświetlenie, oznakowanie)
Zanieczyszczenie powietrza
Dzikie wysypiska śmieci
Nieuporządkowane otoczenia domów
Zagrożenie powodziowe
Warunki nauki dzieci
Oferta czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży
Poziom opieki zdrowotnej
Niechęć mieszkańców do
wspólnego działania
Informacja o tym co się
dzieje na terenie gminy
Poczucie bezpieczeństwa
Zaopatrzenie w wodę
Komunikacja wewnętrzna
pomiędzy poszczególnymi częściami gminy
Dostęp do sieci
kanalizacyjnej
Odwodnienie dróg
Utrzymanie drożności
śródpolnych rowów melioracyjnych przez właścicieli nieruchomości

3. Czy dostrzega Pan/Pani jakieś inne problemy w naszej Gminie? Jeśli tak, proszę
wpisać je poniżej
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. Spośród dziedzin wymienionych w pytaniu 2 proszę podać numery
sześciu dla Pana/Pani najważniejszych

...............................................................................................................................................................

5. Co Pana/Pani zdaniem stoi na przeszkodzie w rozwiązaniu tych najważniejszych problemów, na które Pan/Pani wskazał/a w pytaniu 4 powyżej?

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

6. Czy Pan/Pani identyfikuje się ze wspólnotą mieszkańców Gminy Zielonki,
ich potrzebami i problemami? Proszę wskazać najbardziej pasującą do Pani/
Pana odpowiedź:
Tak, czuję przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy, interesuję się bieżącymi
sprawami i chciał(a)bym brać czynny udział w podejmowani decyzji w gminie/sołectwie.
Trochę. Czuję się mieszkańcem wspólnoty gminy i sporadycznie interesuję się jej bieżącymi sprawami
Czuję się członkiem wspólnoty gminy, sporadycznie śledzę wydarzenia, ale nie biorą
aktywnego udziału w życiu gminy. Interesuję się sprawami, które dotyczą mnie bezpośrednio.
Nie identyfikuję się ze wspólnotą mieszkańców Gminy, nie interesuję się jej bieżącymi
sprawami. Cenię sobie pełną niezależność.
Nie. Bardziej się czuję mieszkańcem Krakowa i interesuję się sprawami miasta . Lokalne
sprawy gminy Zielonki nie są dla mnie istotne.

7. Jakie zadania powinny stać się priorytetem w gminie Zielonki na najbliższe
5 lat? (Proszę wybrać 8 najważniejszych odpowiedzi):
Rozbudowa i remonty szkół
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych
Budowa nowej siedziby urzędu gminy
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Budowa i modernizacja dróg
Budowa chodników
Budowa oświetlenia ulicznego
Budowa odwodnienia dróg
Rozbudowa infrastruktury biblioteczno-muzealnej
Odtwarzanie i oczyszczanie przydrożnych rowów
Rozwój komunikacji autobusowej
Pomoc ubogim
Urządzanie placów dla dzieci
Organizowanie życia kulturalnego
Zagospodarowanie terenów zielonych (parki, zieleńce)
Poprawa czystości i estetyki
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
Czymś innym, proszę wskazać inne zadania priorytetowe:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

8. Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/Pani informacje na temat spraw ważnych
na terenie gminy?
strona internetowa www.zielonki.pl
gazeta lokalna - „Wiadomości lokalne”:
egzemplarz papierowy
wersja internetowa
codzienne gazety krakowskie
zebrania sołeckie
tablice informacyjne
ogłoszenia parafialne
serwis sms, e-mail
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
bezpośrednio od urzędników gminy,
bezpośrednio od Wójta,
bezpośrednio od radnych
bezpośrednio od sołtysa
Inne ……………………………..

9. Czy bierze Pan/Pani udział w zebraniach wiejskich?

Tak – zawsze uczestniczę w zebraniach wiejskich,
Tak w miarę możliwości – uczestniczę jeżeli to nie koliduje z osobistym kalendarzem,
Sporadycznie – uczestniczę od czasu do czasu,
Raczej nie uczestniczę – byłem zaledwie raz czy dwa,
Nie biorę udziału – nie jestem zainteresowany.

10. Czy chciał(a)by Pan/Pani aktywniej uczestniczyć w życiu swojej
miejscowości?
Tak
Nie

Jeżeli „Tak” prosimy o wskazanie najbardziej dla Pana/Pani korzystnej formy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

11. Ilość dzikich wysypisk znacząco zmalała, ale wciąż powstają nowe. Jakie
Pana/Pani zdaniem jest źródło/przyczyna powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci?

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

12. Prosimy o wpisanie innych uwag, opinii, propozycji dotyczących usprawnienia rozwoju gminy Zielonki / swojej miejscowości w najbliższych latach
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

METRYCZKA
13. Płeć
Mężczyzna
Kobieta

14. Wiek: ............... lat
15. Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze, średnie, pomaturalne, wyższe

16. Zawód: ......................................................
17. Czy składa Pan/Pani roczne rozliczenie podatkowe (PIT) w Drugim Urzędzie
Skarbowym (właściwym dla mieszkańców gminy Zielonki) ?
Tak
Nie

18. Miejscowość zamieszkania (nazwa sołectwa): ......................................................
19. Czy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) podał/a Pan/Pani tę miejscowość
jako miejsce zamieszkania?
Tak
Nie

20. Od którego roku mieszka Pan/Pani na terenie gminy Zielonki: ..................
21. Miesięczny dochód („na rękę”) na 1 osobę w rodzinie:
poniżej 500 zł
500 – 1 000 zł
1 000 – 1 500 zł
1 500 – 2 000 zł
2 000 – 3 000 zł
powyżej 3000 zł

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ PROSIMY ZWRÓCIĆ DO 20 czerwca 2016 roku
MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA ZOSTAWIĆ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ:
sekretariat Urzędu Gminy Zielonki, szkoły i przedszkola samorządowe, biblioteki, gabinety lekarzy rodzinnych zlokalizowane na terenie gminy, w godzinach ich
funkcjonowania.

