Co w Naszej gminie powinno zostać udoskonalone ?
Szanowni Państwo,
Miasto i Gmina Chodecz opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji, którego realizacja będzie podstawą o dofinansowania
zadań rozwojowych i inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Program ten pozwoli na rewitalizację obszarów
najbardziej zdegradowanych w naszej gminie. Środki finansowe będą przeznaczone na usprawnienia w sferze: społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej.
Państwa opinia, jako mieszkańca Gminy, będzie pomocna w określeniu pożądanych zmian.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie potrwa ok. 10 minut.
Wypełnioną ankietę można zostawiać do dnia 20.01.2017 r. w:
1) Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz przy ulicy Kaliskiej 2, pokój 1,
2) u Sołtysów w poszczególnych sołectwach
3) przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje@chodecz.pl
Z poważaniem,
/-/
Burmistrz Chodcza

Na początku poprosimy o podanie kilku informacji (pozwoli to na dokładniejszą analizę):
Płeć:
kobieta

mężczyzna

W którym z następujących przedziałów mieści się Pana/Pani wiek?
poniżej 15 lat
15-17 lat
18-24 lata

25-30 lat
31-44 lata
45-59 lat

60+ i więcej lat

Miejscowość (wpisz miejscowość zamieszkania): ……………………………………………………………………………………………………………………………
Wybierz
pracuję na terenie gminy
uczę się na terenie gminy

wszystkie

jakie
prowadzę działalność na terenie gminy

dotyczą:

Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
niepełne podstawowe
podstawowe, gimnazjum
zasadnicze zawodowe

średnie (liceum, technikum)
pomaturalne
wyższe

Proszę o wskazanie Pana/Pani statusu zawodowego?
pracownik umysłowy
student/uczeń
pracownik
przedsiębiorca

bezrobotny
rencista/emeryt
inny (jaki?) …………………………………………………………………………

W jakim sektorze Pan/Pani pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą?
rolnictwo
przemysł
usługi

administracja
nie dotyczy
inny (jaki?)……………………………………………………………….

Jaka jest liczba osób w gospodarstwie domowym?
aktywnych zawodowo …………………………………
uczących się i niepracujących……………………….

emerytów i rencistów…………………………………………………

Jak ogólnie oceniają Państwo jakość życia w Gminie?
bardzo dobrze

dobrze

Gdzie Państwo korzystacie z poniższych
usług?

źle

W miejscu
zamieszkania

bardzo źle

W innej
miejscowości
niż miejsce
zamieszkania w
gminie

Poza gminą

trudno powiedzieć

Mam taką
potrzebę, ale nie
korzystam

Nie mam takiej
potrzeby

opieka żłobkowa
opieka przedszkolna
edukacja podstawowa/ gimnazjalna
edukacja zawodowa/ szkoły średnie
zajęcia pozalekcyjne
podstawowa opieka zdrowotna
usługi rehabilitacyjno - opiekuńcze
sport i rekreacja
rozrywka i kultura
zakupy spożywcze i pierwszej potrzeby
drobne usługi rzemieślnicze (np.: szewc, zegarmistrz,
pralnia)

Jakie problemy społeczne występują w Państwa
otoczeniu?

bardzo
często

często

rzadko

wcale

nie wiem

bardzo
często

często

rzadko

wcale

nie wiem

trudności w godzeniu życia zawodowego i prywatnego
niewystarczająca opieka nad osobami niesamodzielnymi i wymagającymi
pomocy (osoby starsze, osoby niepełnosprawne)
zażywanie środków odurzających (narkomania, alkoholizm, dopalacze)
wandalizm, przestępczość, bójki
przemoc rodzinna
problemy wychowawcze
zaśmiecanie okolicy
niewystarczająca współpraca sąsiedzka/ obojętność sąsiedzka
mała aktywność mieszkańców na rzecz działań dla lokalnej społeczności
niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych
bezdomność
osoby i rodziny doświadczające ubóstwa
uciążliwe sąsiedztwo
inne (jakie?) ……………………………………………………………………….

Na ile poniższe zjawiska i problemy o charakterze
gospodarczym występują w Państwa otoczeniu ?
Bezrobocie
zatrudnienie „na czarno”
niskie kwalifikacje zawodowe
mała dostępność usług rzemieślniczych (szewc, zegarmistrz, pralnia,
krawcowa, inne)
emigracja ludzi młodych
brak siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
brak kapitału lub wsparcia dla przedsiębiorców
zły wizerunek gminy w oczach inwestorów, turystów
brak lub niewystarczająca ilość miejsca do prowadzenia działalności
gospodarczej / terenów inwestycyjnych

duża konkurencja większych i lepiej rozwiniętych gmin
inne (jakie ?) ………………….

Na ile poniższe zjawiska i problemy o charakterze
przestrzenno- funkcjonalnym występują w Państwa
otoczeniu ?

bardzo
często

często

rzadko

wcale

nie wiem

bardzo
często

często

rzadko

wcale

nie wiem

zły stan budynków mieszkalnych
zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej
niedostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
brak lub niewystarczająca ilość miejsc rekreacji i spędzania czasu wolnego
zły stan dróg i chodników
utrudnione połączenia komunikacyjne
brak lub utrudniony dostęp do sieci teleinformatycznej (Internetu)
zdewastowana i opuszczone tereny
niewystarczające zasoby mieszkaniowe
niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych
mała ilość miejsc parkingowych
mała ilość obiektów turystycznych
Brak infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.)
brak infrastruktury społecznej (typu świetlica wiejska)
inne (jakie ?) ………………….

Na ile poniższe zjawiska i problemy o charakterze
środowiskowym występują w Państwa otoczeniu ?
zły stan środowiska naturalnego
zanieczyszczenie powietrza (piece opalane węglem i śmieciami)
niewłaściwa gospodarka odpadami
dzikie wysypiska
zanieczyszczona woda (ograniczone możliwości korzystania z waloru)
brak dostępu do walorów środowiskowych (ścieżki, parkingi, miejsca
wypoczynku)
niska świadomość ekologiczna
brak sieci kanalizacyjnej /przydomowych oczyszczalni ścieków
inne (jakie ?) ………………….

Czego najbardziej potrzeba w Pana(i) miejscu zamieszkania, aby stało się ono bardziej przyjazne dla mieszkańców i mogło się lepiej
rozwijać? (Proszę wskazać maksymalnie 3 konkretne działania/ inwestycje)

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

