ANKIETA na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice
na lata 2021-2026
Szanowni Państwo, dla gminy Sędziejowice zostanie opracowana Strategia Rozwoju na lata
2021-2026. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy to prosimy
o wypełnienie niniejszej ankiety. Dziękujemy!
Na początek prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na
terenie gminy Sędziejowice (znakiem X) w podstawowych obszarach działań.
I.
Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie gminy Sędziejowice biorąc pod
uwagę:
KOMUNIKACJA I DOSTĘP DO MEDIÓW
bardzo raczej raczej bardzo
trudno
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:
dobre dobre
złe
złe
powiedzieć
jakość dróg, ulic
stan i dostępność chodników
dostęp do ścieżek rowerowych
dostęp do komunikacji zbiorowej (pks, busy)
dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi)
dostęp do infrastruktury technicznej (kanalizacja)
dostęp do nowoczesnych technologii (internet)
EDUKACJA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIATY, KULTURA
bardzo raczej raczej bardzo
trudno
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:
dobre dobre
złe
złe
powiedzieć
jakość kształcenia w szkołach
dostępność przedszkoli
dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy,
szkolenia)
dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży
(np. nauka języków, kółka zainteresowań, zajęcia
artystyczne i sportowe)
oferta kulturalna
SPORT, ZDROWIE
bardzo
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:
dobre
dostępność lekarza rodzinnego
jakość świadczonych usług opieki zdrowotnej
dostępność placu zabaw
stan i wyposażenie placów zabaw
poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
dostępność miejsc sportu i rekreacji

raczej
dobre

raczej
złe

bardzo
trudno
złe
powiedzieć

OCHRONA ŚRODOWISKA i WYGLĄD GMINY SĘDZIEJOWICE
bardzo raczej raczej bardzo
trudno
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:
dobre dobre
złe
złe
powiedzieć
stan środowiska przyrodniczego
stan oświetlenia ulicznego
stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc
spacerowych
estetykę miejscowości
atrakcyjność turystyczną gminy Sędziejowice
czystość i porządek na terenie gminy Sędziejowice
OCHRONA ŚRODOWISKA
bardzo
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:
duże
duże
narażenie na zanieczyszczenia powietrza
narażenie na hałas
II.

małe

bardzo
małe

trudno
powiedzieć

Mocne i słabe strony
Jakie są według Pani/Pana największe problemy gminy Sędziejowice, a gdzie widać
perspektywy rozwoju. Prosimy ocenić elementy wymienione w tabeli (znakiem X).
zdecydowanie
słaba strona

słaba
strona

czynnik
obojętny

silna
strona

zdecydowanie
silna strona

dostępność komunikacyjna
infrastruktura komunalna
(wodociągi)
infrastruktura komunalna
(kanalizacja)
dostęp do nowoczesnych
technologii i internetu
rynek pracy
oferta edukacyjna
oferta sportowo-rekreacyjna
oferta turystyczna
kultywowanie tradycji
i zwyczajów
przedsiębiorczość mieszkańców
aktywność związków
i stowarzyszeń itp.
walory przyrodnicze
walory historyczne i zabytkowe
III.





Ocena najważniejszych potrzeb, czyli w co należy inwestować na terenie
gminy Sędziejowice?
Rozbudowa dróg, ulic i parkingów
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
Budowa sieci gazowej
















Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii
Inwestycje w oświatę i edukację
Poprawa dostępności przedszkoli
Budowa żłobków
Aktywizacja osób starszych i opieka nad nimi
Poprawa warunków dla inwestorów
Wsparcie dla osób najbiedniejszych
Dofinansowanie badań profilaktycznych
Rozwój terenów sportowych rekreacyjnych
Promocja i rozwój turystyki
Organizacja imprez sportowych, inwestycje w sport
Promocja i inwestycje w kulturę
Inne……………..

IV.Jeśli mają Państwo własne pomysły, uwagi i wnioski jakie należy wykorzystać
przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026,
to proszę je wskazać poniżej?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
V.
Metryczka
1) W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje?
 do 24 lat
 25-35 lat
 36-50 lat
 51-70 lat
 powyżej 70 roku życia
2) Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
3) Sołectwo:
 Bilew
 Brzeski
 Dobra
 Grabia Trzecia
 Grabia
 Grabica
 Grabno
 Kamostek
 Korczyska
 Kozuby
 Kustrzyce
 Lichawa
 Marzenin














Niecenia
Osiny
Podule
Pruszków
Przymiłów
Rososza
Sędziejowice-Kolonia
Sędziejowice
Siedlce
Sobiepany
Wrzesiny
Żagliny

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!
Wypełnione ankiety należy dostarczać w terminie od 10 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.: drogą
elektroniczną na adres pomoc@gminasedziejowice.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, z dopiskiem „ankiety – strategia” lub bezpośrednio do
Urzędu Gminy w Sędziejowicach (sprawą zajmuje się pani Samanta Kruk). Ankietę można wypełnić też
interaktywnie pod adresem https://bit.ly/3fFjdSq

