Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Solina. Strategia będzie dokumentem
wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.
Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim
stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere
i wyczerpujące wypowiedzi.
Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 28.05.2015r.
w Urzędzie Gminy, w placówkach oświatowych na terenie gminy, u Sołtysów
oraz w większych placówkach handlowych funkcjonujących na naszym obszarze. Ankietę
można wypełnić również za pośrednictwem Internetu – http://www.esolina.pl/

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Adam Orłowski pod numerem
telefonu: 13 469 21 18 w. 36.
Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu.
Adam Piątkowski
Wójt Gminy Solina

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina.
1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Solina?
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

2. Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w obszarze: USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
OCENA
Lp.

USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE

1.

dostęp do opieki przedszkolnej

2.

oferta edukacyjna

3.

infrastruktura drogowa

4.

wodociągi i kanalizacja

5.

działania na rzecz integracji mieszkańców

6.

działania na rzecz podtrzymywania tradycji
lokalnych

7.

oferta kulturalna

8.

oferta rekreacyjno-sportowa

9.

infrastruktura sportowa (boiska, sale gimnastyczna

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Właścicielem koncepcji opracowania ankiety jest: Res Management

Wszelkie prawa zastrzeżone, bez zgody właściciela koncepcja nie może być wykorzystywana.

Źle

Bardzo
źle

itp.)
10.

działania na rzecz środowiska naturalnego/ ochrona
przyrody (rozwój infrastruktury proekologicznej,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, likwidacja dzikich
wysypisk śmieci itp.)

11.

bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie

12.

estetyka i czystość na terenie gminy

13.

dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej ośrodki
zdrowia

14.

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

15.

pomoc społeczna

16.

oznaczenia ułatwiające mieszkańcom orientację na
terenie gminy

przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe, porządek publiczny itp.)

3. Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w obszarze: POLITYKA GOSPODARCZA GMINY
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
OCENA
Lp.

POLITYKA GOSPODARCZA

1.

dostępność uzbrojonych i dobrze
skomunikowanych terenów
inwestycyjnych/strefy aktywności
gospodarczej

2.

wsparcie dla osób podejmujących lub
prowadzących działalność gospodarczą

3.

dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych

4.

funkcjonowanie instytucji otoczenia
biznesu/współpraca gminy z instytucjami
otoczenia biznesu

5.

promocja gospodarcza gminy

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo
źle

4. Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w obszarze: TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
OCENA
Lp.

TURYSTYKA I PROMOCJA

1.

materiały promocyjne o gminie

2.

wizerunek gminy w mediach

3.

system informacji turystycznej

4.

dostępność obiektów zabytkowych

5.

wizualizacja turystyczna gminy –
oznaczenia ułatwiające orientację w gminie

6.

atrakcyjność oferty turystycznej gminy

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle
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Bardzo
źle

5. Proszę wybrać po 3 obszary w poniższej tabeli - USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE wymagające
najpilniejszej poprawy
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
Lp.

USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE

1.

dostęp do opieki przedszkolnej

2.

oferta edukacyjna

3.

infrastruktura drogowa

4.

wodociągi i kanalizacja

5.

działania na rzecz integracji mieszkańców

6.

działania na rzecz podtrzymywania tradycji lokalnych

7.

oferta kulturalna

8.

oferta rekreacyjno-sportowa

9.

infrastruktura sportowa (boiska itp.)

10.

działania na rzecz środowiska naturalnego/ochrona przyrody
(rozwój infrastruktury proekologicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
likwidacja dzikich wysypisk śmieci itp.)

11.

bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie przeciwpożarowe,

12.

estetyka i czystość na terenie gminy

13.

dostęp do służby zdrowia

14.

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

15.

pomoc społeczna

16.

oznaczenia ułatwiające orientację na terenie gminy

przeciwpowodziowe, porządek publiczny itp.)

6. Proszę wybrać po 3 obszary w poniższej tabeli - POLITYKA GOSPODARCZA GMINY wymagające
najpilniejszej poprawy
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)

Lp.

POLITYKA GOSPODARCZA

1.

dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów
inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej

2.

wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność
gospodarczą

3.

dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i
telekomunikacyjnych

4.

funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca gminy z
instytucjami otoczenia biznesu

5.

promocja gospodarcza gminy
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7. Proszę wybrać po 3 obszary w poniższej tabeli - TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY wymagające
najpilniejszej poprawy
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)

Lp.

TURYSTYKA I PROMOCJA

1.

materiały promocyjne o gminie

2.

wizerunek gminy w mediach

3.

system informacji turystycznej

4.

dostępność obiektów zabytkowych

5.

wizualizacja turystyczna gminy – oznaczenia ułatwiające orientację w
gminie

6.

atrakcyjność oferty turystycznej gminy

8. Jakie miejsce na terenie swojej miejscowości określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce
o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców tej miejscowości?
..................................................................................................................................
9. Jakie miejsce na terenie Gminy określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców Gminy?
..................................................................................................................................
10. Proszę dokończyć zdania:
10.1. W Gminie Solina najbardziej podoba mi się
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10.2.

W Gminie Solina najmniej podoba mi się

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10.3.

Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Solina była:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10.4.

Do sąsiednich gmin jeżdżę w celu:

………………………………………………………………..................................................................................
..................................................................................................................................
11. Czy Pan/Pani wiąże swoją przyszłość z Gminą Solina?
1. Tak

2. Nie

12. Czy chciałaby Pani/Pan, żeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość z Gminą Solina?
1. Tak

2. Nie
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13. Chciałabym/chciałbym, aby Gmina Solina w 2025 roku kojarzyła się przede wszystkim z:
(proszę zaznaczyć znakiem „ X” nie więcej, niż 3 określenia)
□ bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia
□ atrakcjami turystycznymi
dobrze rozwiniętą bazą turystyczną
□ doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną
□ kultywowaniem tradycji lokalnych
□ bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną
□ niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy
□ ekologią
□ sprawnym zarządzaniem gminą
□ dobrym stanem infrastruktury technicznej (np. jakość dróg, kanalizacja)
□ sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorców
□ dużą dostępnością terenów inwestycyjnych
□ działalnością gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska
□ dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową
□ inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Metryczka
14. Proszę zaznaczyć swoją płeć

1. Kobieta

2. Mężczyzna

15. Proszę podać swój rok urodzenia: …………
16. Jakie ma Pani / Pan wykształcenie?
1

Podstawowe

3

Średnie

2

Zasadnicze zawodowe

4

Policealne

5

Wyższe

17. Jaki jest Pani / Pana status zawodowy?
1

Uczę się

4

Jestem bezrobotna/y

2

Pracuję

5

Jestem emerytem, rencistą

3

Nie pracuję zawodowo, zajmuję się
domem

6

Inne, jakie?

18. Czy mieszka Pan/Pani w Gminie Solina od urodzenia?
1. Tak

2. Nie

Jeżeli nie to proszę wpisać od ilu lat mieszka Pani/Pan w Gminie Solina ……… - ………
19. W jakiej miejscowości Pani / Pan pracuje lub uczy się? .......................................................
20. W jakiej miejscowości Gminy Solina Pani / Pan mieszka ?
Berezka

Myczkowce

Solina

Bereżnica Wyżna

Myczków

Terka

Bóbrka

Polańczyk

Werlas

Bukowiec

Rajskie

Wola Matiaszowa

Górzanka

Rybne

Wołkowyja

Zawóz

Dziękujemy za wypełnienie ankiety !
Właścicielem koncepcji opracowania ankiety jest: Res Management

Wszelkie prawa zastrzeżone, bez zgody właściciela koncepcja nie może być wykorzystywana.

