ANKIETA
Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026
W związku z podjęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu
Bialskiego na lata 2018-2026 prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta skierowana
jest do mieszkańców powiatu bialskiego. Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa
opinii na temat warunków życia w powiecie oraz rozpoznanie istotnych problemów i potrzeb
mieszkańców, które powinny być uwzględnione w planowaniu kierunków rozwoju powiatu.
Jednocześnie zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki
prezentowane będą w formie zbiorczej i wykorzystane zostaną w procesie opracowania
strategii rozwoju.
Proszę ocenić sytuację w powiecie bialskim oraz jakość i dostępność do infrastruktury
i usług publicznych, posługując się następującą skalą:
5 – oceniam bardzo dobrze
4 – oceniam raczej dobrze
3 – oceniam ani dobrze, ani źle
2 – oceniam raczej źle
1 – oceniam bardzo źle
nie mam zdania
Proszę postawić znak „X” przy wybranej odpowiedzi.
Lp. Wyszczególnienie
1.

Dostępność do administracji
publicznej

2.

Lokalny rynek pracy

3.

Opieka społeczna

4.

6.

Ochrona zdrowia
Porządek publiczny i bezpieczeństwo
mieszkańców
Edukacja przedszkolna

7.

Szkolnictwo podstawowe

8.

Szkolnictwo zawodowe

9.

Szkolnictwo średnie

10.

Szkolnictwo wyższe
Stan i dostępność do infrastruktury
społecznej (świetlice wiejskie, domy
kultury, itp.)
Stan i dostępność do infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej (boiska, place
zabaw, ścieżki rowerowe, itp.)
Dostępność i stan terenów zielonych
do wypoczynku i rekreacji
Oferta spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży

5.

11.

12.
13.
14.

5

4

3

2

1

nie
mam
zdania
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Lp. Wyszczególnienie

5

16.

Oferta spędzania wolnego czasu dla
seniorów
Ochrona i wykorzystanie zabytków

17.

Stan dróg lokalnych

18.

20.

Lokalne połączenia komunikacyjne
Dostępność do infrastruktury wodnokanalizacyjnej, sieci gazowej, itp.
Dostęp do Internetu

21.

Stan środowiska naturalnego

22.

Aktywność gospodarcza w powiecie

23.

Promocja powiatu

24.

Rozwój organizacji pozarządowych
Poziom zadowolenia Pana/Pani z
życia w powiecie bialskim

15.

19.

25.

4

3

2

1

nie
mam
zdania

METRYCZKA
Płeć

Zaznacz X

Wiek
poniżej 25 lat
26 – 45 lat
46 – 60 lat
61 i więcej

Zaznacz X

kobieta
mężczyzna

Status zawodowy

Zaznacz X

uczeń / student
rolnik
osoba pracująca w sektorze publicznym
osoba pracująca w sektorze prywatnym
emeryt / rencista
osoba bezrobotna
inne, np. osoba pozostająca w domu (pan / pani domu)
Poziom wykształcenia
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

Zaznacz X
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