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Czerwiec 2010r. 

Szanowni Paostwo, 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy 

problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą o wsparcie w 

przeprowadzeniu tego zadania. Niestety nasza propozycja nie spotkała się z uznaniem i w koocowym 

efekcie własnymi siłami i nakładami przebadaliśmy około 100 respondentów, mieszkaoców naszej 

Gminy. W ankiecie pojawiły się następujące zagadnienia: 

ANKIETA MAPY PROBLEMÓW OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI: ”MASZ GŁOS MASZ WYBÓR”  

 

1) Ocena jakości życia w skali:  

- bardzo zła,      - zła,   -przeciętna,   -dobra,   - bardzo 

dobra 

2) Ocena lokalnej infrastruktury komunikacyjnej: 

- bardzo zła,      - zła,   -przeciętna,   -dobra,   - bardzo 

dobra 

3) Ocena skanalizowania gminy: 

- bardzo zła,      - zła,   -przeciętna,   -dobra,   - bardzo 

dobra 

4) Jaką posiadasz wiedzę na temat tego, co samorząd lokalny zrobił dla lokalnego środowiska: 

 
- mała,    - średnia,      - duża 

5) Gmina, a ochrona środowiska, co wg Ciebie jest największym problemem: 

 
- brak wysypiska śmieci  - niewystarczająca segregacja śmieci         - brak kanalizacji

                w całej gminie 

- brak odnawialnych źródeł energii (np. elektrownia wiatrowa) 

6) Czego wg Ciebie najbardziej brakuje w gminie: 

 

- nadajnika sieci komórkowych          - inwestycji              - parków i miejsc aktywnego 
wypoczynku 
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7) Inne problemy: 
 

- brak chodników   - bezpańskie psy            - ………………………………………………………..            
 

8) Poziom uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach organizowanych w Twojej miejscowości (np.: 

remont kościoła, spotkania wiejskie, dożynki inne imprezy okolicznościowe) 

  - niski,    - przeciętny,       - wysoki 
 

9) Czy jest Ci obojętna przyszłość i rozwój Twojej miejscowości i regionu? 
 

- TAK    - NIE 

 
 
10) Czy uważasz, że jest potrzebna debata oraz dyskusja mieszkańców z przyszłymi kandydatami 

startującymi w tegorocznych Wyborach Samorządowych? 
 

- TAK   - NIE 

 
11) Czy masz zamiar wziąć udział w tegorocznych Wyborach Samorządowych ? 
 

- TAK    - NIE 
 

 
 
 

 
12) Dane statystyczne.  
 

Płeć:  
 
 - Kobieta   - Mężczyzna 

  
Wiek:     

- od 16 > 24 lat  - od 25> 40    - od 41> 65       - powyżej 65 

 
 
Wykształcenie:  

- podstawowe -gimnazjalne      - zawodowe,      - średnie,        - wyższe 
 
Status społeczny:  

- bezrobotny        - uczeń/ student            - pracujący         - rencista/emeryt 

 

Podobny kwestionariusz, jeszcze w wersji roboczej, został przedstawiony do konsultacji wraz z 

poniższym pismem w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie. Na poniższe pismo mimo monitu nie 

otrzymaliśmy żadnej pisemnej odpowiedzi: 
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Dziadowa Kłoda 16.03.2010  

 

Do Wójta Gminy Dziadowa Kłoda 

 
Szanowny Panie, 

 

W związku z udziałem w ogólnokrajowej akcji „Masz Głos Masz Wybór”, której inicjatorami są: Fundacja im. Stefana 

Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz ze wsparciem medialnym największego w Polsce portalu 

zajmującym się tematyką społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest Portal Organizacji Pozarządowych (www.ngo.pl) 

pragniemy zaprosić Władze Samorządowe naszej Gminy do przeprowadzenia wspólnie diagnozy naszego 

środowiska lokalnego i stworzenia Mapy problemów lokalnych. 

Mapa jest jednym z 5 zadań harmonogramu prac, które uczestnicy powinni wykonać. Każda realizacja zadania 

będzie raportowana i przedstawiana na ogólnopolskiej stronie internetowej www.maszglos.pl Do przeprowadzenia 

pomyślnie diagnozy problemów przygotowaliśmy ankietę dla mieszkańców, która będzie upowszechniana w 

publicznych miejscach, przez pracę wolontariuszy oraz możliwymi dostępnymi sposobami. Jej wyniki zostaną 

przedstawione do publicznej wiadomości władz lokalnych, w mediach oraz na oficjalnej stronie akcji. W późniejszym 

czasie mapa posłuży stworzeniu debaty z udziałem potencjalnych kandydatów w zbliżających się wyborach 

samorządowych z prośbą o ustosunkowanie się do jej wyników. Ankieta będzie zawierała logo Stowarzyszenia 

„Libra” zarazem chcielibyśmy zaznaczyć udział naszej gminy i podkreślić rangę tego zadania poprzez 

opieczętowanie przygotowanych przez nas ankiet oficjalną pieczęcią urzędową.     

Cała akcja „Masz Głos Masz Wybór” ma na celu zainteresowanie obywateli sprawami społeczności lokalnej i 

zachęceniu ich do świadomego udziału w wyborach samorządowych.  Więcej o samej akcji, harmonogramie prac 

oraz zadaniach pod: www.maszglos.pl.  Do akcji zapisało się ponad 200 organizacji z całej Polski. Zależy nam w 

szczególności na przedstawieniu naszej współpracy w obszarze Gmina – Organizacje pozarządowe, jako przykład 

owocnej symbiozy i dążenia do poprawy i rozwoju naszego regionu.  

 

Z poważaniem 

Grzegorz Zając 

Prezes Stowarzyszenia 

 

INICJATORZY AKCJI: 
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Poniżej przedstawiamy zebrane wyniki z otrzymanych ankiet. Docelowo zostaną one wykorzystane 

przy pojawiającej się okazji, jaką będzie debata kandydatów startujących w najbliższych Wyborach 

Samorządowych. W tym miejscu chcemy podziękowad osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu 

i realizacji zadania, jak i samym respondentom sumiennie wypełniającym odpowiedzi na zadane 

przez nas pytania. 

 Wyniki ankiet: Próba 100 osobowa losowo wybranych mieszkaoców Gminy Dziadowa Kłoda, 

 Data: Maj 2010r. 

1. Ocena jakości życia w skali. 

 

2. Ocena lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. 
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3. Ocena skanalizowania gminy. 

 

 

4. Jaką posiadasz wiedzę na temat tego, co samorząd lokalny zrobił dla lokalnego środowiska. 
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5. Gmina, a ochrona środowiska, co wg Ciebie jest największym problemem. 

 

 

6. Czego wg Ciebie najbardziej brakuje w gminie. 
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7. Inne problemy. 

 

Inne: 

- Zagospodartowanie terenu w krzyżówce w Dziadowej Kłodzie 

- Słabe zaangażowanie władz gminy w naprawę sytuacji rolników w gminie 

- Brak rozwiniętego zaplecza dla rolników (rynki zbytu, przetwórnie) 

- Pijani kierowcy, rowerzyści i piesi 

- Śmieci! 

- Piraci drogowi 

- Brak przedszkol 

- Brak placu zabaw dla dzieci 

- Wysokie bezrobocie, brak inwestycji 

- Brak progów/muld (leżący policjant) na ulicach 
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8. Poziom uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach organizowanych w Twojej miejscowości 

(np.: remont kościoła, spotkania wiejskie, dożynki inne imprezy okolicznościowe). 

 

 

9. Czy jest Ci obojętna przyszłość i rozwój Twojej miejscowości i regionu? 
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10. Czy uważasz, że jest potrzebna debata oraz dyskusja mieszkańców z przyszłymi kandydatami 

startującymi w tegorocznych Wyborach Samorządowych? 

 

 

11. Czy masz zamiar wziąć udział w tegorocznych Wyborach Samorządowych? 
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12. Dane statystyczne.  

  

  

 

 Raz jeszcze dziękujemy za wypełnienie ankiety i 
zapraszamy do udziału w kolejnych podobnych działaniach  

 


