
Ankieta „Identyfikacja problemów społecznych w Mieście i Gminie Pińczów” 

METRYCZKA:  

Płeć: kobieta ☐ mężczyzna ☐ 

Miejsce zamieszkania: miasto ☐ wieś  ☐ nazwa miejscowości: …….………………………….. 

Wiek: 18-30 lat ☐ 31-45 lat  ☐ 46-60 lat  ☐ powyżej 60 lat ☐  

ANKIETA:  

1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan poziom życia w Gminie Pińczów? 

☐ bardzo dobrze  ☐ raczej dobrze   ☐ przeciętnie  

☐ raczej źle   ☐ zdecydowanie źle   ☐ nie mam zdania 

2. Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w Gminie Pińczów w poszczególnych aspektach?  

5 –bardzo dobrze; 4-raczej dobrze; 3 –przeciętnie; 2 –raczej źle; 1 –zdecydowanie źle 

 

 bezpieczeństwo publiczne  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 jakość i dostępność opieki społecznej  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 jakość i dostępność opieki zdrowotnej (m.in. opieka medyczna, apteki)  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 dostępność i jakość edukacji przedszkolnej 

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐ nie mam zdania 

 dostępność i jakość edukacji szkolnej (podstawowej i ponadpodstawowej) 

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐ nie mam zdania 

 dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku (m.in. obiekty sportowe, 

boiska, place zabaw, ścieżki i szlaki rowerowe oraz piesze) 

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐ nie mam zdania 

 dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 możliwość założenia własnej działalności gospodarczej  

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 infrastrukturę mieszkaniową (w tym dostępność do mieszkań-  

również socjalnych) 



☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 jakość i dostępność administracji publicznej 

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 promocję gminy 

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 ☐nie mam zdania 

 

3. Jakie problemy społeczne są najbardziej widoczne w Pani/Pana otoczeniu? Jakie są 

sposoby na ich minimalizacje?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jakiego rodzaju działania w zakresie pomocy dla potrzebujących są według 

Pani/Pana najbardziej zasadne, przynoszące rezultaty? 

☐ bezpośrednia pomoc finansowa  ☐ ulgi dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy  

☐ pomoc rzeczowa bezpośrednia  ☐ organizacja punktów wparcia i informacji  

☐ inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Czy zna lub kojarzy Pani/ Pan instytucje/ stowarzyszenia służące pomocą 

mieszkańcom Gminy Pińczów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jakiego rodzaju działania powinny zostać podjęte w Gminie w zakresie polityki 

społecznej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakie inwestycje lub działania samorządu Gminy przyczynią się do poprawy 

warunków życia, poprawy sytuacji rodzin, osób potrzebujących według Pani/Pana?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


