ANKIETA
Ocena stanu istniejącego oraz perspektywy rozwoju Miasta i Gminy Siewierz
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która została opracowana na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Siewierz na lata 2021 – 2027.
Obowiązkiem władz samorządowych jest realizowanie polityki rozwoju lokalnego, której niezbędnym elementem jest strategia
rozwoju – podstawowy dokument planistyczny, który wskazuje pożądane kierunki działań w celu zaspokajania potrzeb
społecznych i wszechstronnego rozwoju gminy. Strategia powinna również uwzględniać opinie lokalnych środowisk co do
pożądanych kierunków działań i rozwoju gminy, toteż Państwa opinia będzie miała dużą wagę w strategicznym planowaniu.
Dzięki Państwa zaangażowaniu w proces budowy strategii – poprzez udział w badaniu, wyniki ankiety będą realnym
wsparciem dla autorów projektu, bowiem dostarczą ważnej wiedzy na temat aktualnego postrzegania Miasta i Gminy Siewierz
przez jej Mieszkańców, elementem dyskusji o jej przyszłości, a przede wszystkim pomogą wspólnie wyznaczyć pożądane
kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata. Dlatego też prosimy o udział w badaniu.
Wypełnione ankiety należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy lub pobrać ze strony
http://www.siewierz.pl/1/program/32/ i przesłać na adrese-mail: siewierz@siewierz.pl w terminie do dnia 22 czerwca
2020 r. wpisując w temacie „ANKIETA”
1. Proszę ocenić warunki do życia i prowadzenia działalności na obszarze gminy i zaznaczyć właściwą odpowiedź:
Jakość, warunki życia / ocena

Bardzo dobre

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
Dostęp do punktów usługowych
Dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji oraz form spędzania
wolnego czasu
Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki
Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych
Stan środowiska naturalnego
Czystość i porządek w gminie
Walory krajobrazowe
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: park,
rynek, miejsca spotkań)
Stan i jakość dróg
Dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociąg)
Dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)
Dostępność transportu publicznego
Bezpieczeństwo publiczne
Rynek pracy (możliwość zatrudnienia)
Dostępność i jakość pomocy społecznej
Dostępność i jakość opieki zdrowotnej
Dostępność do opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki)
Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
Dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym
Dostępność i jakość świadczonych usług turystycznych
Atrakcyjność gminy dla turystów
Dostępność do bazy gastronomicznej
Dostępność do bazy noclegowej
Dostęp do internetu
Dostęp do usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną (przez internet)
Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Aktywność środowisk lokalnych
Stan rolnictwa
Funkcjonowanie administracji publicznej
inne (jakie?)
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Dobre

Średnie/
przeciętne

Złe

Bardzo złe

2.

Proszę zaznaczyć, jakie są największe problemy i bariery dla rozwoju gminy (maksymalnie 5 odpowiedzi):
Proszę o zaznaczenie
maksymalnie 5 odpowiedzi

Problemy i bariery:
Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości
Słaby dostęp do punktów usługowych
Słaby dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych
Słaby dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Brak walorów krajobrazowych
Zły stan i niska jakość dróg
Niski poziom dostępu do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Słaba dostępność do komunikacji, transportu publicznego
Niskie bezpieczeństwo publiczne
Bezrobocie
Patologie społeczne
Niska dostępność i jakość opieki zdrowotnej
Niska dostępność i jakość pomocy społecznej
Niska dostępność i jakość edukacji
Słabo rozwinięte usługi turystyczne
Niska dostępność do bazy gastronomicznej i noclegowej
Niedostateczny dostęp do internetu
Niedostateczny dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)
Niska aktywność środowisk lokalnych
Brak terenów przeznaczonych pod inwestycje
Niedostateczny poziom rozwoju rolnictwa, w tym przetwórstwa rolnego
Inne (jakie?)

3.

Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój gminy oraz
rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju:
Proszę o zaznaczenie
maksymalnie 5 odpowiedzi

Priorytety
Udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje)
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 gospodarowania odpadami komunalnymi
Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych
Rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)
Rozwój transportu publicznego
Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych (w tym: rynku, placów, skwerów, miejsc
spotkań)
Stworzenie ośrodka wsparcia usług społecznych
Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii społecznych
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
Poprawa dostępu do świadczeń w zakresie pomocy społecznej
Modernizacja i doposażenie żłobków, przedszkoli oraz szkół
Promocja gminy
Rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)
Wspieranie działań środowisk lokalnych, w tym organizacji pozarządowych
Wzbogacenie oferty wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych i innych
Rozbudowa monitoringu gminy
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Sprawny urząd i samorząd gminny
Rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego
Inne (jakie?)

4.

Z czego Gmina Siewierz może być dumna (proszę wymienić maksymalnie 3 pozycje):

1)

2)

3)

5.

Proszę wymienić 3 najważniejsze zadania, które powinny być realizowane w najbliższym czasie na terenie gminy.
Prosimy o określenie nazwy zadania, zakresu realizowanego zadania i lokalizacji.
Nazwa zadania

Zakres realizowanego zadania

Lokalizacja

Przykład prawidłowo wypełnionej tabeli:
Nazwa zadania:
Przebudowa drogi,
Zakres realizowanego zadania:
nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa;
Lokalizacja:
miejscowość …………...………, teren/ulica ………………..…………

6. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy Siewierz i zaznaczyć właściwą odpowiedź (symbolem „x”):
Gmina Siewierz jest:

Ocena bardzo
wysoka

Ocena wysoka

Ocena średnia/
przeciętna

Ocena niska

atrakcyjna jako miejsce zamieszkania
atrakcyjna jako miejsce do pracy
atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku
atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy
położona w atrakcyjnym miejscu
gminą, w której można czuć się bezpiecznie
gminą, z którą jestem silnie związany/a

7. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź – z czym chciał(a)by Pani/Pan, aby utożsamiano gminę w roku 2027?
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 dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia,
z czymś innym: (z czym?):
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Ocena bardzo
niska

8. Inne wnioski i propozycje do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz:

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

Aby przybliżyć obraz respondentów, prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania:
1.

Pani / Pana wiek? (proszę zaznaczyć właściwy przedział lat):
18 – 25
26 – 35
36 – 50

51 – 65

2.

Pani / Pana płeć? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź ):
Kobieta
Mężczyzna

3.

Pani / Pana wykształcenie? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Podstawowe
Zawodowe
Średnie

4.

5.

Wyższe

Pani/Pana aktywność zawodowa? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Własna działalność gospodarcza
Praca u pracodawcy sektora prywatnego
Uczę się / studiuję

Praca w sektorze publicznym

Bezrobotny

Praca w organizacji pozarządowej

Emeryt / rencista

Rolnik

Mieszkam na obszarze gminy, w miejscowości
od urodzenia

6.

66 i więcej

od roku

(proszę uzupełnić i zaznaczyć właściwą odpowiedź):
nie dotyczy

Pracuję / prowadzę działalność gospodarczą na obszarze gminy (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź):
tak
nie

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Zespół zadaniowy
ds. przygotowania projektu
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz
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