Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udział w badaniu przeprowadzanym na potrzeby opracowania aktualizacji „Planu strategicznego
z wytycznymi operacyjnymi dla Góry Kalwarii na lata 2016-2026”. Bardzo zależy nam, aby ten dokument odpowiadał Państwa
potrzebom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić około 15 minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza.
Zapewniamy Państwu pełną anonimowość – wyniki badania będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień.

1. Jak oceniają Państwo Górę Kalwarię jako swoje miejsce zamieszkania?
 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Średnio
 Źle
 Bardzo źle
2. Jak Państwo oceniają następujące aspekty życia w Górze Kalwarii? Bardzo prosimy o cenę na skali od 0 do 4, gdzie 0
oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.
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Estetyka i czystość przestrzeni publicznych
Ekologia i ochrona środowiska
Dostępność i standard lokali mieszkaniowych
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Gospodarka odpadami
Dostęp do Internetu
Opieka nad małymi dziećmi (żłobki i przedszkola)
Oświata (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
Oferta kształcenia osób dorosłych
Jakość i dostępność usług służby zdrowia
Pomoc społeczna
Warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Zieleń miejska (parki, skwery)
Komunikacja publiczna
Infrastruktura drogowa
Stan chodników
Ścieżki rowerowe
Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Oferta wsparcia i spędzania czasu wolnego dla seniorów
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
Rynek pracy – możliwości znalezienia dobrego zatrudnienia
Wsparcie osób bezrobotnych
Promocja miasta
Jakość i dostępność usług turystycznych
Kontakty władz samorządowych z mieszkańcami

3. Jakie problemy społeczne występują Państwa zdaniem w Górze Kalwarii? Bardzo prosimy o wybranie maksymalnie
trzech, które uważają Państwo za najważniejsze.
 Bezrobocie
 Ubóstwo
 Przestępczość
 Niski poziom zaufania w społeczeństwie
 Bezdomność
 Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 Przemoc w rodzinie
 Wykluczenie społeczne (bardzo prosimy o wpisanie grup narażonych na wykluczenie:
………………………………………..)
 Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym
 Inne (bardzo prosimy o wpisanie jakie: ………………………………………..)
4. Jakie są Państwa zdaniem atuty Góry Kalwarii? Bardzo prosimy o wybranie maksymalnie trzech, które uważają Państwo
za najważniejsze.

 Potencjał rozwoju gospodarczego
 Środowisko naturalne
 Zabytki
 Obiekty sportowe
 Oferta kulturalno-rekreacyjna
 Skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne
 Aktywne społeczeństwo obywatelskie
 Oferta turystyczna
5. Jakie jest prawdopodobieństwo, że poleciliby Państwo znajomym Górę Kalwarię jako dobre miejsce do zamieszkania?
Bardzo prosimy o ocenę na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza najmniejsze, zaś 10 największe prawdopodobieństwo
polecenia.
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6. Które z powyższych aspektów życia w gminie wymagają podjęcia przez władze priorytetowych działań? Bardzo prosimy
o wybranie maksymalnie trzech.
 Estetyka i czystość w mieście
 Bezpieczeństwo mieszkańców
 Ekologia i gospodarka odpadami
 Zieleń miejska
 Stan dróg
 Stan chodników
 Komunikacja miejska
 Jakość oświaty na poziomie podstawowym i ponadgimnazjalnym
 Opieka nad dziećmi (żłobki i przedszkola)
 Stan i dostępność infrastruktury sportowej
 Oferta kulturalno-rozrywkowa
 Standard i dostępność mieszkań
 Możliwości znalezienia pracy w mieście
 Dostęp do usług służby zdrowia
 Dostępność infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych
 Inne (jakie? …………………………………………………………………………)
7. Jaki powinny być najważniejsze kierunki rozwoju Gminy w przyszłości? Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie
trzech najważniejszych.
 Rozwój gospodarczy, wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców
 Pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego
 Działania na rzecz podtrzymywania i kultywowania lokalnych tradycji
 Ekologia i poszanowanie środowiska naturalnego
 Poprawa jakości życia mieszkańców
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 Poprawa komunikacji z innymi Gminami w regionie i poza nim
 Promocja i wzmacnianie marki Gminy
 Inne (jakie? ………………………………………….)
Metryczka
Wiek:
 Poniżej 24
 25-44
 45-64
 65 i więcej
Liczba lat zamieszkiwania w Górze Kalwarii:
 Od urodzenia
 Powyżej 15 lat
 9-15 lat
 5-8 lat
 Poniżej 5 lat

Płeć:



Kobieta
Mężczyzna

Wykształcenie:
 Podstawowe lub gimnazjalne
 Zasadnicze zawodowe
 Średnie
 Wyższe
 Inne: …………………………………………

Link do elektronicznego wypełnienia ankiety:
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-gory-kalwarii

