URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH, UL. PARKOWA 5, 26 - 900 KOZIENICE, TEL. +48 (48) 611 71 00

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozienice,
Ta anonimowa ankieta służy zebraniu informacji niezbędnych do zaplanowana przedsięwzięć podnoszących jakość życia w naszej gminie, które zostaną zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030”,
i które nasz samorząd będzie konsekwentnie realizować w najbliższych latach. Wasze opinie są dla nas bardzo
ważne, ponieważ dzięki nim możemy robić to, czego rzeczywiście pragniecie oraz tworzyć warunki do spełniania
prywatnych i zawodowych marzeń Waszych i Waszych bliskich. Dlatego zwracam się do Was z gorącą prośbą
o wypełnienie niniejszej ankiety. Każdy głoś jest dla nas niezwykle cenny! Każdy głos się liczy! Namówcie do tego także swą rodzinę, znajomych i współpracowników! Razem zbudujmy dobrą przyszłość naszej gminy!
Ankietę może wypełnić każdy mieszkaniec Gminy Kozienice 1 w jeden z następujących sposobów:
a. razem z ankieterami, którzy będą o to prosić przechodniów w kilku punktach gminy,
b. samodzielnie, używając formularza elektronicznego umieszczonego na stronie www.kozienice.pl
c. samodzielnie, ściągając ankietę ze strony www.kozienice.pl, a po jej wydrukowaniu i wypełnieniu
wrzucając ją do skrzynki z napisem „ANKIETA - STRATEGIA” przy Infopunkcie w Urzędzie Miejskim (parter, przy wejściu) lub przy Punkcie Informacji Turystycznej w Centrum KulturalnoArtystycznym lub wysyłając jej skan/zdjęcia na adres poczty elektronicznej: ankiety@sztando.com
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Burmistrz Gminy Kozienice, dr inż. Tomasz Śmietanka
1. Korzystam (lub moja najbliższa rodzina) aktywnie z dostępnych publicznie obiektów sportowo-rekreacyjnych:

 pływalnia „Delfin”  hala sportowa  sztuczne lodowisko  Centrum Odnowy Biologicznej  Street Workout Park
 skatepark  boiska do siatkówki plażowej  stadion lekkoatl.-piłkarski  kąpielisko z plażą nad Jez. Kozienickim
 siłownie plenerowe  szkolne boisko do piłki nożnej  szkolne boisko do koszykówki  szkolne boisko do siatkówki
 inne szkolne urządzenia lekkoatletyczne  inne (jakie) ……………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………

 nie korzystam z żadnego ponieważ: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
2. Najbardziej brakuje mi następujących obiektów sportowo-rekreacyjnych:

 nie brakuje niczego  najbardziej brakuje mi: .………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Dostęp mieszkańców Gminy Kozienice do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest:

 bardzo dobry
 dobry
 średni
 nie wiem / nie mam zdania
 zły dlatego, że: ………………………………………………………………………………………………………………………..
 bardzo zły dlatego, że: ………………………………………………………………………………………………………………
4. Korzystając z obiektów sportowo-rekreacyjnych czuję się (moja najbliższa rodzina czuje się):

 w pełni bezpieczny/a
 częściowo zagrożony/a
 poważnie zagrożony/a
 nie korzystam
 dostrzegam następujące zagrożenia: …..………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie Gminy Kozienice są dla mnie:

 bardzo interesujące

 przeciętnie interesujące

 nie interesują mnie wcale

6. Ogólnie rzecz biorąc sport i rekreacja są rozwinięte w Gminie Kozienice:

 bardzo dobrze

 dobrze

 średnio

 źle

 bardzo źle  nie wiem/nie mam zdania

W skład Gminy Kozienice wchodzi Miasto Kozienice oraz sołectwa Aleksandrówka, Brzeźnica, Chinów, Dąbrówki, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Holendry Piotrkowskie, Janików, Janików Folwark, Janów, Kępa Bielańska, Kępa Wólczyńska, Kępeczki, Kociołki, Kuźmy,
Łaszówka, Łuczynów, Majdany, Nowa Wieś, Nowiny, Opatkowice, Piotrkowice, Przewóz, Psary, Ruda, Ryczywół, Samwodzie, Stanisławice,
Staszów, Śmietanki, Świerże Górne, Wilczkowice Górne, Wola Chodkowska, Wójtostwo, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B.
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7. Mam (jestem opiekunem) dziecko (dzieci) w wieku przedszkolnym:

 tak i dziecko uczęszcza do przedszkola

 tak, ale dziecko nie uczęszcza do przedszkola

 nie mam

8. Moje dziecko (dzieci) w wieku przedszkolnym nie uczęszcza do przedszkola ponieważ (pytanie dotyczy osób, które posiadają (są opiekunami) dziecko (dzieci) w wieku przedszkolnym, ale nie uczęszcza ono do przedszkola):

 nie mam jak go tam zawieźć/przywieźć
 przedszkole jest zbyt drogie
 brak jest wolnych miejsc
 standard techniczny przedszkola jest za niski
 innym następujący powód: ……………....………………………………………………………………………………………….
9. Mam (jestem opiekunem) dziecko (dzieci), które uczęszcza/ją do szkoły podstawowej:

 nie

 tak i jest to szkoła podstawowa (wpisz nazwę): ………….……………….………………………….

10. Uważam, że stan techniczny i wyposażenie tej szkoły są:

 bardzo dobre

 dobre

 średnie

 złe

 bardzo złe

 nie wiem

11. W szkole tej dzieci mają możliwość rozwijania swoich pozalekcyjnych zainteresowań:

 zdecydowanie tak

 raczej tak

 raczej nie

 zdecydowanie nie

12. W szkole tej moje dziecko (dzieci) jest:

 całkowicie bezpieczne
 zadowalająco bezpieczne
 są zagrożenia (proszę podać jakie):………………………….………………………………………….………………………....
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
13. Droga mojego dziecka (dzieci) do/ze szkoły jest:

 całkowicie bezpieczna
 zadowalająco bezpieczna
 są zagrożenia (proszę podać jakie):………………………….………………………………………….………………………....
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
14. Uważam, że gmina zapobiega problemom społecznym (bezdomność, alkoholizm, narkomania itp.):

 bardzo dobrze

 dobrze

 średnio

 źle

 bardzo źle  nie wiem / nie mam zdania

15. Uważam, że gmina pomaga osobom najbardziej potrzebującym:

 bardzo dobrze

 dobrze

 średnio

 źle

 bardzo źle  nie wiem / nie mam zdania

 mocno

 bardzo mocno

16. Czuję, że jestem zagrożony(a) przestępczością:

 nie czuję zagrożeń  słabo

 średnio

17. Sądzę, że wandalizm w moim otoczeniu to:

 istotny problem

 występuje, ale nie jest to ważny problem

 nie zdarza się

 nie wiem /brak zdania

18. Uważam, że drogi na terenie Gminy Kozienice są:

 bardzo bezpieczne  bezpieczne  średnio b.

 niebezpieczne

 bardzo niebezp.

 nie wiem

19. Do potrzebnych mi (mojej najbliższej rodzinie) usług medycznych mam dostęp (dojazd, dojście):

 bardzo łatwy

 łatwy

 średni

 trudny

 bardzo trudny

 nie korzystam

20. Zakres usług medycznych świadczonych w Gminy Kozienice jest dla mnie (moich bliskich):

 bardzo szeroki

 szeroki

 średni

 ograniczony

 bardzo ograniczony  nie korzystam

21. Najbardziej brakuje mi (moim bliskim) w Gminy Kozienice usług medycznych:
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
22. Imprezy i usługi kulturalno-rozrywkowe w Gminie Kozienice są dla mnie:

 bardzo interesujące  interesujące  średnio int.  mało interesujące

 zupełnie nie intres.  nie mam czasu

23. W zakresie kultury/rozrywki najbardziej brakuje mi (moim bliskim):

 spektakli teatralnych (jakich? …………………………………)
 koncertów (jakich? …………………………..)
 wystaw (jakich? ……………………………………)  imprez plenerowych (jakich? ………………………………………)
 spotkań z artystami (jakimi? ………………………………………….)  konkursów (jakich? ……………………………….)
 innych (jakich? ……………………………………………………………………………………………………………………….)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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24. Oferta samorządu dla seniorów jest:

 wystarczająca

 niewystarczająca

 nie wiem / nie mam zdania

25. Rozszerzenie usług opiekuńczych dla osób starszych jest:

 niepotrzebne

 potrzebne

 nie wiem / nie mam zdania

26. W gminie brakuje następujących form wsparcia i usług dla seniorów:

 Dom Dziennego Pobytu
 Kluby Seniora

 Środowiskowy Dom Samopomocy
 inne (proszę wpisać co): …………………………………………...……….

…………………………………….…………....………………………………………………………………………………………….
27. Dojazd komunikacją publiczną z mojej miejscowości do innym miejscowości w Gminie Kozienice jest:

 dogodny – liczba połączeń są wystarczająca
 nie korzystam z lokalnej komunikacji publicznej
 trudny, jest zdecydowanie za mało kursów do …………………………………………..………………………………………..
28. Dojazd komunikacją publiczną z mojej miejscowości do pobliskich większych miast (np. Radom, Puławy) jest:

 dogodny – liczba połączeń są wystarczająca
 nie korzystam z ponadlokalnej komunikacji publicznej
 trudny, jest zdecydowanie za mało kursów do …………………………………………..………………………………………..
29. Poziom estetyki miejsc publicznych (place, skwery, parki itp.) w mojej miejscowości jest:

 bardzo wysoki

 wysoki

 średni

 niski

 bardzo niski

30. Ogólna świadomość ekologiczna mieszkańców mojej miejscowości jest:

 bardzo wysoka

 wysoka

 średnia

 niska

 bardzo niska

 nie wiem / brak zdania

31. Uważam, że działalność (inwestycje, usługi itp.) Gminy Kozienice w latach 2010-2017 była:
b. dobra

dobra

średnia

zła

b. zła

kultura i rozrywka
sport i rekreacja
ochrona zdrowia
oświata i wychowanie szkolne
opieka i wychowanie przedszkolne
pomoc i opieka społeczna
bezpieczeństwo publiczne
rozwój zawodowy mieszkańców
komunikacja publiczna
ulice, drogi, oznakowanie, chodniki, parkingi
oświetlenie ulic i innych miejsc publicznych
zaopatrzenie w wodę z wodociągu
odbiór i oczyszczanie ścieków
odbiór i zagospodarowanie odpadów
wspieranie rozwoju biznesu
czystość i estetyka miejsc publicznych
najem mieszkań komunalnych
planowanie przestrzenne
ochrona środowiska
wsparcie niepełnosprawnych, seniorów
inne (proszę wpisać co): ……………………………...…..……

32. Sądzę, że w latach 2010-2017 najważniejsze co zmieniło się na korzyść w Gminie Kozienice to (max 3):
a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
33. Sądzę, że w latach 2010-2017 najważniejsze co zmieniło się na niekorzyść w Gminie Kozienice to (max 3):
a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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34. Moim zdaniem ogólna sytuacja w Gminie Kozienice uległa w latach 2010-2017:

 dużej poprawie  małej poprawie  nie zmieniła się  małemu pogorszeniu  dużemu pogorszeniu  nie wiem
35. Według mnie, obecnie najważniejsze wyzwania Gminy Kozienice to (maksymalnie 3):
a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
36. Inwestycje/działania, które należy w najbliższym czasie wykonać w Gminie Kozienice to (maksymalnie 3):
a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37. Uważam, że komunikacja władz Gminy Kozienice z mieszkańcami jest:

 bardzo dobra

 dobra

 średnia

 zła

 bardzo zła  nie wiem / nie mam zdania

38. Najlepsze formy informowania mieszkańców przez władze Gminy Kozienice o swej działalności to:

 zebrania wiejskie/osiedlowe
 Biuletyn Informacyjny „Nasza Gmina”
 publikacje w lokalnej prasie
 tablice ogłoszeń
 TV „Kronika Kozienicka”
 strona internetowa
 gminny serwis SMS
 inne (wpisz co): .……………………………………………………………………………………………………………………...
39. Najlepsze formy zbierania opinii mieszkańców przez władze Gminy Kozienice to:

 zebrania wiejskie/osiedlowe
 ankiety
 warsztaty  głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
 bezpośrednia rozmowa z sołtysem, przewodniczącym komitetu osiedlowego, radnym, burmistrzem i in.
 inne (wpisz co) ………………………………………………………………………………………………………………………..
40. Moje dane (anonimowe): wiek ………… płeć ………………… zawód wykonywany …………….......…………………
wykształcenie ……………………… (miejscowość zamieszkania) …………………………………………………………….
41. W Gminie Kozienice zamieszkuję od lat:

 0-2

 3-4

 5-6

 7-8

 9-10

 11-15

 16-25

 ponad 25

42. Z miejscowością, w której mieszkam czuję się:

 silnie związany/a

 trochę związany/a

 jest mi obojętna

 nie lubię jej

43. W najbliższych 3 latach:

 nie zamierzam się przeprowadzać

 chcę się przeprowadzić

 nie chcę się przeprowadzać, ale muszę

44. Zamierzam przeprowadzić się z powodu (pytanie dotyczy wyłącznie osób, które mają taki zamiar):

 osobistego
 trudności znalezienia pracy jakiej pragnę
 złego/braku dostępu do usług jakich oczekuję ja lub/i moja rodzina (rekreacyjnych, edukacyjnych, medycznych itp.)
 inny powód (proszę wpisać jaki) ……………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
45. Zamierzam przeprowadzić się do (pytanie dotyczy wyłącznie osób, które mają taki zamiar):

 inny dom (mieszkanie) w tej samej miejscowości
 inna miejscowość w kraju, poza Gminą Kozienice

 inna miejscowość w Gminie Kozienice
 za granicę
 dokąd? (jeśli wiadomo): …………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
46. Przeciętne dochody netto na 1 osobę w moim gospodarstwie domowym miesięcznie wynoszą złotych:

 do 555,  550-999,  1000-1499,  1500-1999,  2000-2499,  2500-2999,  3000-3499,  3500-3999,  więcej
47. W ostatnich kilku latach moja sytuacja materialna uległa:

 dużej poprawie

 małej poprawie

 nie zmieniła się

 małemu pogorszeniu

 dużemu pogorszeniu

48. Sądzę, że w najbliższych kilku latach moja sytuacja materialna ulegnie:

 dużej poprawie

 małej poprawie
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