Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030
Ankieta diagnostyczna

1. Proszę ocenić poniższe elementy składające się na poziom jakości życia w Gminie Namysłów proszę o zaznaczenie przy każdym z czynników właściwej odpowiedzi (symbolem „x”):
Bardzo
dobrze

Jak Pan/Pani ocenia w Gminie
Funkcjonowanie gminnej administracji publicznej i jakość usług publicznych
Jakość nauczania w szkołach podstawowych
Dostęp do infrastruktury czasu wolnego – rekreacji, sportu
Poziom oferty kulturalnej i wydarzeń o charakterze rozrywkowym
Rynek mieszkaniowy
Dostępność i jakość opieki społecznej
Dostępność i jakość opieki zdrowotnej
Dostęp do edukacji przedszkolnej
Dostęp do miejsc żłobkowych
Jakość opieki w przedszkolach
Aktywność stowarzyszeń/fundacji
Dostępność połączeń komunikacyjnych z ośrodkami regionalnymi (Wrocław, Opole)
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
Dostępność terenów zielonych i zielonej infrastruktury miejskiej
Atrakcyjność inwestycyjną gminy
Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
System zbiórki odpadów komunalnych
Rynek pracy (możliwość znalezienia zatrudnienia)
Stan dróg gminnych
Jakość ciągów pieszych (stan chodników, ich oświetlenie)
Dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja, wodociągi, sieć gazowa)
Atrakcyjność turystyczną
Dostępność do handlu i usług na terenie gminy
Sieć tras rowerowych (jej dostępność i zasięg)
Ochrona terenów przyrodniczych
Jakość powietrza
Jakość wód powierzchniowych
Czystość miejsc publicznych (sprzątanie ulic, parków, skwerów etc.)

Dobrze

Przeciętnie

Źle

Bardzo źle
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2. Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie gminy – proszę o zaznaczenie przy każdym z
czynników właściwej odpowiedzi (symbolem „x”):
Wysokie
zagrożenie
problemem

Rodzaj problemu

Średnie
zagrożenie
problemem

Niskie
zagrożenie
problemem

Problem
nie
występuje

Problemy demograficzne (starzejące się społeczeństwo, depopulacja)
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie
Brak miejsc pracy/ trudności w znalezieniu pracy
Inne:

3.

……………………………………………………

Proszę o wybranie maksymalnie 5 najistotniejszych czynników, które mogłyby mieć największy wpływ na rozwój
Gminy Namysłów do 2030 roku:
Proszę o zaznaczenie
maksymalnie 5 odpowiedzi
(symbolem „X”)

Czynniki wpływające na rozwój gminy
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Ochrona środowiska i odporność na zmiany klimatu (np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)
Budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych
Budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki
Rozwój społeczeństwa informacyjnego (zwiększenie udziału e-usług, rozwój sieci szerokopasmowych, elementy smart city w
zarządzaniu gminą, itp.)
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych
Rozwój lokalnych miejsc spędzania czasu wolnego (tereny zielone, parki, place zabaw, miejsca integracji społecznej, itp.)
Tworzenie miejsc przeznaczonych dla osób starszych i chorych (domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra rehabilitacji)
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
Poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej
Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój potencjału turystycznego gminy
Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych
Sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej
Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego i partycypacji społecznej
Rozwój obszarów wiejskich, w tym rozwój rolnictwa
Inne:………………………………………………………………………………..…………
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4.

Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze szanse, które mogą wpłynąć na rozwój Gminy Namysłów w najbliższej
przyszłości (proszę wpisać maksymalnie 3)
Lp. Szanse rozwojowe
1.
2.

3.

5.

Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze zagrożenia dla rozwoju Gminy Namysłów w najbliższej przyszłości
(proszę wpisać maksymalnie 3)

Lp. Zagrożenia rozwojowe
1.
2.

3.

6. Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze inwestycje, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach na
terenie Gminy Namysłów (proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze).
Lp. Inwestycje
1.
2.

3.

7. Jakie są Pani/Pana zdaniem kluczowe atuty, które pozytywnie wyróżniają Gminę Namysłów (proszę wymienić
maksymalnie 3):
Lp.

Atuty Gminy Namysłów

1.
2.

3.

8. Czy gdyby miał/a Pan/Pani taką możliwość, to czy wyprowadził(a)by się Pan/Pani z terenu gminy.
 zdecydowanie tak
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 raczej tak
 nie wiem
 raczej nie
 zdecydowanie nie
9. Czy chciał(a)by Pan/Pani, żeby Pana/Pani dzieci, jak dorosną, również mieszkały w tym miejscu
 tak
 nie
 nie wiem
 brak odpowiedzi
10. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź: z czym chciał(a)by Pani/Pan, aby w 2030 była kojarzona Gmina Namysłów:
 z gminą jako dobrym miejscem do życia, z wysoką jakością usług publicznych i zrównoważonym rozwojem
 z gminą atrakcyjną turystycznie, znaną ze swojej tradycji i kultury
 z gminą rozwijającą przedsiębiorczość i tworzącą warunki do inwestowania
 z gminą proekologiczną, przyjazną środowisku naturalnemu
 z gminą, której mieszkańcy są aktywni społecznie i obywatelsko
 z czymś innym: (czym?):…………………………………………………………………………………………………………………
Metryczka (proszę wstawić symbol „x”)
1.

Jaka jest Pani/Pana płeć? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy przedział):

 Kobieta  Mężczyzna
2.

Jaki jest Pani/Pana wiek? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy przedział):

 18 – 25
3.

 36 – 50

 51 – 65

 66 i więcej

Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź)
Podstawowe

4.

 26 – 35
Zawodowe

 Średnie

Wyższe

Jaki jest Pani/Pana status zawodowy (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź)
 pracownik
 rolnik
 przedsiębiorca
 student/uczeń
 emeryt/rencista
 bezrobotny

Dziękujemy za poświęcony czas i współpracę przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do
roku 2030!

