
Szanowni Państwo, 

W związku z przygotowaniem zarysu projektu w ramach Funduszu Norweskiego „Program Rozwój 

Lokalny”, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa. Uzupełnioną 

ankietę można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 

Namysłów lub wysłać skan na adres mailowy: urzad.miejski@namyslow.eu w terminie do 10 lipca.  

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować 

działania, niezbędne do rozwoju naszego miasta! 

1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne dziedziny funkcjonowania Miasta, poprzez wstawienie  

w odpowiednie miejsce znaku „X”, gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – 

bardzo dobrze. 

 Dziedzina funkcjonowania 
OCENA 

1 2 3 4 5 

Infrastruktura i komunikacja 

Połączenia komunikacyjne wewnątrz miasta      

Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym      

Liczba przystanków autobusowych      

Ścieżki rowerowe      

Jakość infrastruktury technicznej (drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, itp.)      

Społeczność 

Dostęp do opieki żłobkowej      

Dostęp do miejsc opieki nad osobami z niepełnosprawnościami      

Wsparcie osób starszych (zajęcia dodatkowe, Kluby Seniora itd.)      

Wsparcie osób niesamodzielnych (opieka w miejscu zamieszkania, wsparcie 
rehabilitanta itd.) 

     

Skuteczność władz lokalnych      

Dostępność usług/ możliwość zakupu artykułów codziennego użytku      

Możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych (m.in. w organizacjach 
społecznych) 

     

Edukacja 

Dostęp do edukacji przedszkolnej      

Dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym      

Dostęp do zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych      

Jakość doposażenia pracowni szkolnych      

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Dostępność usług medycznych      

Bezpieczeństwo publiczne      

Bezpieczeństwo na drogach      

Ochrona środowiska 

Zagospodarowanie terenów zielonych (parki, lasy, plaże)      

Czystość powietrza (odczuwalna)      

Wywóz śmieci      

Promocja, kultura, sport 

Stopień rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej      

Organizacja wydarzeń, imprez na terenie miasta      

Oferta placówek kultury – bibliotek, świetlic itd.      

Usługi turystyczne na terenie miasta      

Gospodarka 

Rozwój rolnictwa      

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców      

Możliwość założenia działalności gospodarczej      

Możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie miasta      



 

2. Proszę o wybranie 5 inwestycji, które zdaniem Pani/Pana są priorytetowe do wykonania na 

terenie Miasta Namysłów w najbliższych latach (może być więcej, niż jedna odpowiedź): 

☐ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

☐ Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 

☐ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

☐ Rozbudowa sieci gazowej 

☐ Rozwój sieci internetowej (Internet szerokopasmowy) 

☐ Modernizacja dróg 

☐ Utrzymanie terenów zielonych 

☐ Budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki) 

☐ Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

☐ Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych 

 

Uwzględniając odpowiedzi powyżej, proszę rozpisać szczegółowo, o jakie konkretnie 

inwestycje chodzi, w jakiej miejscowości ma być zrealizowana inwestycja, jakie drogi mają być 

zmodernizowane 

 

 

3. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z inwestycji przeprowadzonych do tej pory na 

terenie miasta? 

☐ Inwestycje są wystarczające 

☐ Inwestycje są niewystarczające 

☐ Inwestycje są przydatne, ale niewystarczające 

☐ Inwestycje są mało przydatne 

☐ Inwestycje są nieprzydatne 

 

Uwzględniając odpowiedzi powyżej, proszę o wskazanie najbardziej i najmniej przydatnych 

inwestycji 

 

 

 

 

4. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców miasta? 

☐ brak alternatywy spędzania wolnego czasu 



☐ niedostateczna oferta spędzania czasu dla osób starszych 

☐ mało rozwinięta przedsiębiorczość 

☐ bezrobocie 

☐ złe warunki bytowe 

☐ inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co Pani/Pana w trzeba zrobić w pierwszej kolejności, w najbliższych latach na terenie miasta? 

 

 

6. Co  Pani/Pana  zdaniem  powinno  być  wizytówką miasta Namysłów? 

(np. turystyka, aktywne społeczeństwo itd.) 

 

 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ DANE PONIŻEJ 

Płeć 

K  

 M  

 

 

 

 

 

Jak długo mieszka Pani/Pan terenie 
miasta Namysłów? 

Od niedawna  

Kilka lat  

Kilkanaście lat  

Kilkadziesiąt lat  

 

Wiek 

18-20  

21-25  

26-35  

36-45  

46-55  

56-65  

65 lat i 
powyżej 

 


