ANKIETA
Przedstawiamy Państwu ankietę, która będzie dla nas jednym ze źródeł informacji
słuŜących do oceny tego co zrobiliśmy dotychczas na terenie gminy, a oraz pomoŜe nam
w określeniu kierunków dalszego rozwoju gminy.
Wypełnione ankiety będą takŜe pomocne przy opracowywaniu Strategii Rozwoju
Gminy na lata 2010 – 2020, nad którą prace rozpoczniemy i zakończymy w tym roku.
W związku z powyŜszym prosimy o powaŜne podejście do uzupełnienia ankiet.
Po wycięciu ankiet z Biuletynu Informacyjnego i ich wypełnieniu prosimy wrzucać je do
skrzynek z napisem „ANKIETA”, które będą wyłoŜone na stoliku na parterze Urzędu Gminy
oraz w gimnazjum i wszystkich szkołach podstawowych, gdzie poprzez dzieci będzie moŜna
wrzucać ankiety. Istnieje równieŜ moŜliwość wypełnienia niniejszej ankiety w formie
Termin
elektronicznej znajdującej się na stronie internetowej www.bial.regiony.pl
składania ankiet – do końca kwietnia tego roku.
ANKIETA JEST ANONIMOWA!

1. Wybierz 2 najwaŜniejsze według Ciebie zadania inwestycyjne
zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji przez gminę w latach 2000 –
2010 (zakreśl „ x” w odpowiedniej kratce):


budowa kanalizacji



budowa hal sportowych



remonty szkół



remonty dróg – nawierzchnie asfaltowe



budowa chodników



budowa placów zabaw i rekreacji dla dzieci (powstaną do 30.05.2010 r.)



inne (napisz jakie) …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Wybierz 2 najwaŜniejsze według Ciebie działania prospołeczne
zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji przez gminę w latach 2000 –
2010 (zakreśl „ x” w odpowiedniej kratce):


Fundusz Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach“ dla studentów,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalistów



kursy i szkolenia dla dorosłych (np. kurs kroju i szycia, kurs kierowców)



zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum



profilaktyczne programy zdrowotne (np. mammografia, jaskra)



wspieranie stowarzyszeń działających na terenie gminy



inne (napisz jakie) ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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3.Wybierz 2 najwaŜniejsze według Ciebie problemy społeczne gminy
(zakreśl „ x” w odpowiedniej kratce):


bezrobocie



spoŜywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (np. w sklepie i jego
okolicach)



chuligańskie wybryki, agresja (np. niszczenie przystanków, znaków
drogowych)



wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy



spoŜywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie



inne (napisz jakie) ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4.Wybierz 3 dziedziny Ŝycia, na rozwój których według Ciebie gmina
powinna połoŜyć szczególny nacisk w najbliŜszym czasie (zakreśl „ x” w
odpowiedniej kratce):


rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy



szkolenia dla dorosłych



sport i rekreacja



zajęcia pozalekcyjne dla dzieci



zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŜy



organizacja terenów zielonych, rekreacyjnych (np. parki, skwery, siłownie
zewnętrzne, skatepark itp.)



działania w zakresie infrastruktury (np. drogi, kanalizacja, chodniki itp.)



dostęp do szerokopasmowego internetu



inne (napisz jakie)………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5.Gdybyś mógł zdecydować o przeznaczeniu środków finansowych na
rozwój Twojej miejscowości to przeznaczyłbyś je na: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
UWAGA! WPISZ NAZWĘ MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ MIESZKASZ
……………………………………………
(nazwa miejscowości)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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