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1 jakość powietrza O
2 natężenie hałasu (ruchu samochodowego) O
3 czystość w gminie O
4 atrakcyjność miejsca zamieszkania O
5 dostępność mieszkań O
6 możliwość znalezienia pracy O
7 bezpieczeństwo i porządek publiczny O
8 dostępność terenów zielonych O
9 dostępność miejsc, gdzie można nieodpłatnie uprawiać 

sport np. boiska, siłownie na „otwartym powietrzu”, itp. O
10 dostępność usług konsumenckich np. sklep, fryzjer O
11 dostępność oferty dla osób starszych np. kulturalnej, 

edukacyjnej, rozwijającej zainteresowania, itp. O

12 dostępność wsparcia w zakresie opieki nad osobami 
starszymi O

13 stosunki międzysąsiedzkie (więzi, współpracę sąsiedzką, itp.) O
14 dostępność placówek zapewniających opiekę nad dziećmi 

do 3 lat w formie żłobków oraz oddziałów żłobkowych O
15 dostępność placówek zapewniających opiekę przedszkolną O

16
dostępność pozalekcyjnych  zajęć edukacyjnych 
i rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży (np.: 
zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe)

O

17 jakość edukacji dzieci O
18 jakość edukacji młodzieży O
19 dostępność miejsc, gdzie dzieci mogą spędzać czas na 

zabawie (np.: place zabaw, świetlice) O

20 dostępność miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, 
porozmawiać O

21 dostępność oferty kulturalnej, np. przedstawień, projekcji 
filmów, koncertów, wystaw, itp. O

22 dostępność opieki zdrowotnej O

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a), czy też niezadowolony(a) z tego, że mieszka w Gminie Pcim?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Jestem bardzo niezadowolony(a)” a 5 – „Jestem bardzo 
zadowolony(a)”.

1 2 3 4 5

2. Jak w Gminie Pcim ocenia Pan(i): 
            W każdym wierszu proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 3

Opracujmy razem strategię rozwoju gminy!

Zdecydowanie źle Raczej źle Ani dobrze ani źle Raczej dobrze Zdecydowanie dobrze Nie mam zdania Dot. pytania 3

3
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23 infrastrukturę drogową O
24 ścieżki rowerowe O
25 łatwość przemieszczania się publicznymi środkami

transportu po gminie O

26 łatwość przemieszczania się publicznymi środkami
transportu poza gminę O

27 dostępność do przyłącza gazowego O
28 dostępność do przyłącza kanalizacyjnego O
29 dostępność miejsc parkingowych O

30
dostosowanie miejsc i usług użyteczności publicznej do 
potrzeb osób ograniczonych ruchowo lub z niepełno- 
sprawnościami (np. podjazdy, parkingi, strony www itp.)

O

31 współpracę z gminą (otrzymywane informacje na
ważne tematy dotyczące działań gminy) O

32 jakość obsługi w Urzędzie Gminy O
33 możliwość uczestnictwa w konsultacjach społecznych O
34 działania rozwojowe i inwestycyjne na terenach wiejskich O
35 jakość rozwiązań przyjmowanych w planach miejscowych O
36 atrakcyjność gminy dla turystów O
37 informowanie o prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych O
38 efekty prowadzonych działań rewitalizacyjnych O

uległy pogorszeniu uległy poprawie

3

3. W ostatniej kolumnie w tabeli powyżej, wskaż maksymalnie pięć kwestii, które Gmina powinna   
    priorytetowo rozwijać w kolejnych kilku latach.

4. Z wymienionych w pytaniu nr 2 kwestii, proszę wskazać te, które w Pana (Pani) odczuciu 
    w przeciągu ostatnich trzech lat (proszę wpisać numer poniżej):

Wypełnioną ankietę możesz wrzucić do urny w każdej szkole 
podstawowej na terenie Gminy Pcim lub w Urzędzie, wysłać na adres 
Urzędu lub elektronicznie na: biuropromocja@pcim.pl

Na koniec ankiety chcielibyśmy prosić Pana(ią) o podanie kilku podstawowych informacji o sobie:

Dziękujemy!

Płeć:

Aktywność zawodowa:

Kobieta

Mężczyzna

0-18

19-25

26-35

36-45

46-55

56-65

powyżej 65

uczę się/ studiuję

nie pracuję/ jestem bezrobotny

pracuję (np. na etat/inna umowa) 

prowadzę własną działalność 
gospodarczą 

prowadzę gospodarstwo rolne

jestem emerytem/ rencistą

podstawowe

gimnazjalne

zawodowe

średnie

pomaturalne / 
policealne

wyższe

Sołectwo.................................

Miejsce zamieszkania: Wiek: Wykształcenie:

Jak w Gminie Pcim ocenia Pan(i): 


