Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru
do 2020 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie
rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Zapraszamy do udziału w kolejnych etapach konsultacji społecznych. Informacje można znaleźć
na stronie www.lgdvistula.org.

1. W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości.
(proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – jestem bardzo niezadowolony/a, 6 – jestem bardzo zadowolony/a)
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2. Czy Pana/i zadowolenie z życia w swojej miejscowości zmieniło się w ostatnich latach?
Jest lepiej niż kilka lat temu.
Jest gorzej niż kilka lat temu.
Nie, nie ma żadnej różnicy.
3. W skali od 1 do 6 proszę ocenić stopień swojego zadowolenia z rozwoju Pana/i gminy
w następujących dziedzinach:
(proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – jestem bardzo niezadowolony/a, 6 – jestem bardzo zadowolony/a)

Kategoria:
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Bezpieczeństwo publiczne
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Rynek pracy
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Aktywność społeczna
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Sport i rekreacja
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Kultura, historia, tradycje
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Edukacja
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Ochrona zdrowia
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Infrastruktura komunalna
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Zarobki mieszkańców
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Estetyka miejscowości
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Oferta spędzania wolnego czasu
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Ochrona środowiska naturalnego
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4. W jakich dziedzinach należy podjąć najpilniejsze działania?
Proszę wskazać 5 dziedzin tematycznych, które wymagają natychmiastowej poprawy i uszeregować je według
wagi, wpisując w kolumnie po lewej stronie wartości od 1 do 5 (1 – najpilniejsza, 5 – najmniej pilna spośród
wskazanych).

Priorytety
proszę wpisać liczby od 1 do 5 przy dziedzinach,
które Pana/i zdaniem wymagają interwencji (1 –
najpilniejsza, 5 – najmniej pilna spośród
wskazanych)

Dziedziny:
Bezpieczeństwo publiczne
Więzi sąsiedzkie
Rynek pracy
Aktywność społeczna
Sport i rekreacja
Kultura, historia, tradycje
Edukacja
Ochrona zdrowia
Infrastruktura komunalna
Zarobki mieszkańców
Estetyka miejscowości
Oferta spędzania wolnego czasu
Ochrona środowiska naturalnego
Inne, jakie? ….............................................................

5. Kto podejmuje działania na rzecz rozwoju Pana/i miejscowości, gminy?
Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi.

wójt

lokalna grupa działania

członkowie rady gminy

koło gospodyń wiejskich

pracownicy urzędu gminy

ochotnicza straż pożarna

sołtys

dyrektor szkoły

członkowie rady sołeckiej

nauczyciele

proboszcz

członkowie lokalnych
organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, fundacji

członkowie rady parafialnej

członkowie organizacji
sportowych (LZS, UKS)
politycy
przedsiębiorcy
społecznicy
inni, w miarę możliwości
prosimy o wskazanie
nazwiska i imienia takiej
osoby:....................................
....................................................
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6. Jakie inicjatywy, projekty są Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?
Proszę wskazać 10 typów projektów, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom i uszeregować je według wagi,
wpisując w kolumnie po lewej stronie wartości od 1 do 10 (1 – najbardziej potrzebny typ projektu, 10 – najmniej
potrzebny spośród wskazanych).

Nr

Typy inicjatyw, projektów

Nr

Typy inicjatyw, projektów c.d.

Organizacja imprez, festynów

Poprawa estetyki miejsc publicznych

Poprawa bazy edukacyjnej

Rozbudowa i modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej

Aktywizacja istniejących świetlic wiejskich

Budowa i modernizacja obiektów
sportowych

Publikacje informacyjno-promocyjne

Rozwój ścieżek rowerowych

Rozwój sieci szlaków pieszych/nordic
walking

Inicjatywy dla dzieci i młodzieży

Organizacja szkoleń, warsztatów

Inwestycje w świetlice wiejskie

Tworzenie nowych miejsc pracy

Wsparcie działalności artystycznej

Wydarzenia sportowe i rekreacyjne

Ochrona zasobów przyrodniczych

Rozwój agroturystyki

Rozwój usług turystycznych

Rozwój edukacji przedszkolnej

Podtrzymywanie lokalnych tradycji

Działalność kulturalna

Produkt lokalny, marka lokalna

Promocja turystyczna obszaru

Uruchamianie wypożyczalni sprzętu
sportowego

Inwestycje w infrastrukturę drogową

Działania proekologiczne

Tworzenie, remont, wyposażenie muzeów,
izb pamięci

Wsparcie organizacji pozarządowych,
promocja ekonomii społecznej

Promocja i rozwój infrastruktury do
wytwarzania energii odnawialnej

Budowa i modernizacja infrastruktury
turystycznej

Remont, renowacja zabytków

Budowa i modernizacja placów zabaw

Promocja lokalnych twórców

Tworzenie i modernizacja punktów
informacji turystycznej

Działania aktywizujące seniorów

Upamiętnianie ważnych wydarzeń
historycznych

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości,
inwestycje w lokalne przedsiębiorstwa

Inne, jakie?
…................................................................
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7. Do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach poszczególnych
inicjatyw, projektów?
Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi.

kobiety

bezrobotni

inni, kto? ................................

dzieci

osoby niepełnosprawne

…...........................................

młodzież

seniorzy

przedsiębiorcy

osoby niezamożne

osoby zatrudnione

mieszkańcy najmniejszych
miejscowości

żadna z grup nie powinna
być preferowana, projekty
mają służyć wszystkim
mieszkańcom

organizacje pozarządowe

8. Czy chciałby Pan/i aby Pańskie dzieci bądź znane Panu/i osoby młode zostały w tej samej
miejscowości/gminie, w której teraz mieszkają?
TAK

NIE

NIE WIEM

9. Czy Pańskie dzieci bądź znane Panu/i osoby młode planują związać swoje życie
z miejscowością/gminą, na terenie której teraz mieszkają?
TAK

NIE

NIE WIEM

10. Gdyby mógł Pan/i przyznać pomoc finansową na realizację 5 projektów lokalnych, jakie
byłyby to projekty?
1.....................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
11. Jakie projekty Pana/i zdaniem nie powinny być wspierane finansowo ze środków
unijnych?
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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12. Skąd czerpie Pan/i informacje o wydarzeniach lokalnych (imprezy, szkolenia, wydarzenia
kulturalne, sportowe etc.)?
Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. W pierwszej kolejności proszę zaznaczyć dane w kolumnie po lewej stronie (zaznaczenie danego
pola oznacza korzystanie z przypisanego mu źródła informacji). W przypadku zaznaczenia odpowiedzi proszę o podanie szczegółowych danych
w kolumnach po prawej stronie.

Z których źródeł informacji Proszę uszczegółowić swoją odpowiedź:
Pan/i korzysta?
osobiste kontakty z
innymi mieszkańcami

rodzina
znajomi

współpracownicy
sąsiedzi

telewizja

kanały ogólnopolskie
lokalny program w TV kablowej

program regionalny

prasa

ogólnopolska
regionalna

lokalna
Echo Stolna

radio

Gazeta Pomorska
Nowości

Wiadomości Lisewskie
Czas Chełmna

Express Bydgoski
inne, jakie?..............................

inne, jakie?...............................

stacje ogólnopolskie
stacje regionalne

Radio Plus Bydgoszcz

Polskie Radio PiK
Eska

Rock Radio
Radio PiN

GRA

Radio Nakło

elektroniczne wydania mediów
ogólnopolskich (np. gazeta.pl)
portale informacyjne (np. Onet)

Internet

elektroniczne wydania mediów
regionalnych (np. nowosci.com.pl)
serwisy internetowe lokalnych
instytucji (np. gmina, GOK, szkoła)
lokalne fora internetowe

media społecznościowe (np.
Facebook, Twitter)
newslettery

słupy, tablice
ogłoszeniowe

wolnostojące

umiejscowione w budynkach
publicznych

materiały doręczane do
skrzynki pocztowej

ulotki
broszury

zaproszenia

inne

zebrania wiejskie, sołeckie
kurendy
ogłoszenia parafialne

Płeć:
Gmina:
Obecnie:

kobieta
Chełmno:
miasto

mężczyzna
gmina

Grudziądz

inne, jakie?
….................................................................
.....................................................................

Rok urodzenia:
Gruta

Lisewo

Stolno

inna, jaka?

pracuję

jestem
bezrobotny/a

prowadzę własną
działalność

uczę się

emerytura/renta

inne, jakie?..................................................

Czy jest Pan/i członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, związków, kół, partii, grup religijnych?

prowadzę
gosp. rolne

Tak

Nie
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