
ANKIETA 

Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w Gminie Rakoniewice?  

(proszę zaznaczyć znakiem x w odpowiednim miejscu) 

 

 

Warunki życia w Gminie Rakoniewice 
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1. Lokalny rynek pracy (praca w miejscu zamieszkania lub na terenie 

Gminy) 

     

2. Możliwość podjęcia pracy na regionalnym, krajowym rynku pracy        

3. Kwalifikacje zawodowe ludności      

4. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej      

5. Pomoc społeczną      

6. Opiekę zdrowotną      

7. Dostępność do opieki żłobkowej i przedszkolnej      

8. Edukację szkolną      

9. Bezpieczeństwo publiczne      

10. Dostępność do kultury i rozrywki      

11. Ofertę placówek kultury       

12. Dostępność do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej      

13. Stopień rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej      

14. Stopień rozwoju bazy hotelowo - gastronomicznej      

15. Dostępność obiektów małej infrastruktury (place zabaw)      

16. Dostępność do handlu (możliwość zakupu artykułów codziennego 

użytku) oraz  usług 

     

17. Możliwości lokalizacyjne dla podmiotów gospodarczych i 

osadnictwa (dostępność nieruchomości,  możliwość ich  zakupu lub 

wynajmu na cele rozwoju -mieszkalnictwo i przedsiębiorczość ) 

     

18. Stan dróg      

19. Stan chodników, oświetlenia przy drogach      

20. Stan infrastruktury rowerowej      

21. Jakość i dostępność terenów zielonych (w tym  park )        

22. Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym      

23. Dostępność do sieci wodno - kanalizacyjnej      

24. Jakość usług wodociągowo – kanalizacyjnych      

25. Gospodarka odpadami      

26. Dostępność do Internetu      

27. Dostępność do administracji      

28. Stan środowiska       

29. Promocja Gminy      

30. Inne…………………………………………………………………

………………………………… 

     

31. Co według Pani/Pana jest aktualnie największym atutem Gminy Rakoniewice?  

(proszę zaznaczyć znakiem x w odpowiednim miejscu od 1 do 3 odpowiedzi) 

  bliskość zachodniej granicy  

  dobrze rozwinięta sieć transportu zbiorowego 

  sieć drogowa (droga krajowa, drogi wojewódzkie) 

  bliskość poznańskiego rynku pracy 

  dostępność do dużej ilości obiektów handlowych 

  rozwijający się sektor usług 

  dostępność do infrastruktury technicznej (sieci  

      wod-kan, gazowa, elektroenergetyka, sieć  

      ciepłownicza, telekomunikacja) 

   zabytki 

baza oświatowa 

  liczne organizacje pozarządowe działające na rzecz  

      mieszkańców 

  ciekawa i zróżnicowana oferta kulturalna 

  opieka zdrowotna 

  oferta w zakresie pomocy społecznej  

  dostępność nieruchomości na cele rozwoju 

      (mieszkalnictwo i  przedsiębiorczość)   

  środowisko naturalne  

  inne: (jakie?) …………………………………...   

…………………………………………………….. 

32. Według Pani/Pana Gmina Rakoniewice  w małym stopniu wykorzystuje swój potencjał  

w zakresie.... 

a .............................................................................................................................................................  

b .............................................................................................................................................................  

c .............................................................................................................................................................  



33. Głównym problemem na jaki napotyka Pani/Pan w swoim codziennym funkcjonowaniu  

na terenie Gminy Rakoniewice jest...  

a .............................................................................................................................................................  

b .............................................................................................................................................................  

c .............................................................................................................................................................  

34. Według Pani/Pana rozwój Gminy Rakoniewice hamuje.... 

a .............................................................................................................................................................  

b .............................................................................................................................................................  

c .............................................................................................................................................................  

35. W Strategii na lata 2006-2012 przedstawiono następującą wizję: „Miasto i Gmina Rakoniewice 

… z pełną infrastrukturą zapewniającą swobodny rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

Ekologiczna Gmina z rozwiniętą bazą usług zapewniających jej mieszkańcom i odwiedzającym 

Gminę gościom dostęp do wypoczynku i rekreacji w sferze kultury i sportu …bezpieczna Gmina, 

inicjator  przedsiębiorczości  i aktywności społecznej ”…   

Czy w ostatnich latach Gmina Rakoniewice zbliżyła się do tej wizji? 

 

36. Z czym chciał(a)by Pani/Pan, aby utożsamiano Gminę Rakoniewice w roku 2021?  
(proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi) 
   z gminą o atrakcyjnej ofercie mieszkaniowej i rozwiniętych usługach dla mieszkańców 
   z gminą aktywnych obywateli identyfikujących się z miejscem zamieszkania 
   z gminą wspierającą małych i średnich przedsiębiorców 
   z gminą o bogatej ofercie sportowo-rekreacyjno-kulturalnej 
   z gminą kojarzącą się z atrakcyjnym miejscem na wypoczynek  
   z czymś innym: (czym?)  
 ...............................................................................................................................................................  

37. Według Pani/Pana  głównym kierunkiem rozwoju Gminy Rakoniewice, powinna być.... 

  sfera społeczna  (oświata, ochrona  

      zdrowia, pomoc społeczna,    

      kultura,  sport i rekreacja,  

      mieszkalnictwo  komunalne,    

      bezpieczeństwo publiczne) 

  strefa przestrzenna (racjonalne  

     rozmieszczanie różnych funkcji               

     w przestrzeni) 

   sfera ekologiczna (środowisko przyrodnicze) 

 

      zrównoważony rozwój gospodarczy     

      umożliwiający przyrost nowych  

      miejsc pracy oraz wzrost zamożności  

      mieszkańców i dochodów budżetu   

      Gminy) 

ry technicznej 

38. Czy Pani/ Pana zdaniem jest w Gminie Rakoniewice  coś, co szczególnie wyróżnia je na tle 

innych gmin z regionu? 

              t nie 

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

39. Zdaniem Pani/Pana głównym zadaniem do zrealizowania przez Gminę Rakoniewice do roku 

2021 powinno być...  

(proszę wskazać konkretne zadania inwestycyjne do wykonania)  

a .............................................................................................................................................................  

b .............................................................................................................................................................  

c .............................................................................................................................................................  

 
METRYCZKA 
1. Płeć:                   kobieta       mężczyzna 

2. Wykształcenie:       podstawowe       zawodowe       średnie       wyższe 

3. Grupa wiekowa:     18-25 lat       26-40 lat       41-60 lat       61 lat i więcej 

4. Status zawodowy:   uczeń/student  pracujący  przedsiębiorca  rolnik  bezrobotny  emeryt/rencista  inny 

5. Zamieszkuję:           miasto       wieś   
  
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 


