
                                                         ANKIETA DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BIERUNIA 
 

  

 

 

 

Metryczka – informacje 

o ankietowanej osobie 

 

Związek z Bieruniem (proszę zaznaczyć 

wszystkie właściwe odpowiedzi) 

• Mieszkam tu (jak długo?) …… 

• Mieszkałam/-em tu (jak długo?) … 

• Mam tu rodzinę 

• Powadzę tu działalność 

gospodarczą (jak długo?) ………… 

• Pracuję tu (jak długo?) …………. 

• Inne, jakie ……………………. 

 

Płeć 

• Kobieta 

• Mężczyzna 

• Nie chcę podawać 

Grupa wiekowa 

• poniżej 18 r.ż 

• 18-24 lata 

• 25-34 

• 35-49 

• 50-65 

• Powyżej 65 r.ż. 

• Nie chcę podawać  

Utrzymuję się z: (można zaznaczyć 

kilka odpowiedzi) 

• Pracy własnej 

• Prowadzenia działalności 

gospodarczej 

• Renty 

• Emerytury 

• Jestem na utrzymaniu osób 

trzecich (np. rodziców, małżonka) 

• Zasiłków i innych form wsparcia z 

pomocy społecznej 

• Posiadanego majątku 

• Nie chcę podawać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj gospodarstwa domowego: 

• Jednoosobowe 

• Dwuosobowe (małżeństwo, para) 

bez dzieci 

• Rodzic samotnie wychowujący 

dziecko/dzieci 

• Rodzina jednopokoleniowa  -

rodzice z 1-2 dzieci 

• Rodzina jednopokoleniowa - 

rodzice z 3 i więcej dzieci 

• Rodzina wielopokoleniowa 

(dziadkowie, rodzice, dzieci)  

• Nie chcę podawać 

 

 

Pytania właściwe 

 

1) Czy Pani/Pana zdaniem Bieruń się 

rozwija? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

 

2) W jakich dziedzinach Pana/i 

zdaniem Bieruń się rozwija? 

a) Dostępność miejsc pracy 

b) Wysokość zarobków 

c) Dostępność mieszkań  

d) Rozwój sieci handlu i usług 

e) Oferta kulturalna i rekreacyjna 

f) Szkoły i jakość nauczania 

g) Przedszkola i żłobki 

h) Opieka zdrowotna 

i) Porządek w miejscach publicznych 

j) Tereny zielone 

k) Bezpieczeństwo mieszkańców 

l) Drogi i dostępność komunikacyjna 

m) Transport publiczny (jakość sieci 

połączeń i taboru) 

n) Usługi komunalne (wodociągi, 

kanalizacja, zbiórka odpadów, itp.) 

o) Inne 

…………………………………………………… 
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3) W jakich dziedzinach dostrzegacie 

Państwo problemy w rozwoju 

gminy? 

a) Dostępność miejsc pracy 

b) Wysokość zarobków 

c) Rozwój sieci handlu i usług 

d) Oferta kulturalna i rekreacyjna 

e) Szkoły i jakość nauczania 

f) Przedszkola i żłobki 

g) Opieka zdrowotna 

h) Porządek w miejscach publicznych 

i) Tereny zielone 

j) Bezpieczeństwo mieszkańców 

k) Drogi i dostępność komunikacyjna 

l) Transport publiczny (jakość sieci 

połączeń i taboru) 

m) Usługi komunalne (wodociągi, 

kanalizacja, zbiórka odpadów, itp.) 

n) Inne 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

4) Czy jesteście Państwo zadowoleni  

z zamieszkania lub prowadzenia 

działalności na terenie Bierunia? 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

 

5) Czy na terenie gminy występują 

obszary/tereny/ miejsca (np. ulica, 

osiedle, obiekt), które wymagają 

działania władz gminy 

w najbliższych latach? 

a) Tak, są to: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

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

b) Nie 

c) Nie mam zdania 

 

 

 

 

6) Jakie są według Pani/Pana najważniejsze 

sprawy lub inwestycje do realizacji w gminie 

w najbliższych latach? 

a) Ścieżki rowerowe 
b) Budownictwo mieszkaniowe na 

wynajem i sprzedaż 
c) Muzeum 
d) Inne 

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

 
7) Jakich inwestycji realizowanych przez 

władze gminy oczekuje Pani/Pan w Bieruniu, 

żeby Państwu i Państwa rodzinie żyło się 

lepiej? Prosimy wpisać swoje propozycje 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

8) Gdyby ktoś spytał Panią/Pana, czy warto 

zamieszkać w Bieruniu, jaka byłaby 

odpowiedź? 

a) Tak, ponieważ 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

b) Nie, ponieważ 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

c) To zależy, od tego czy ……………………… 

………………………………………………………….  

 

 

 

 


