Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie!
Z uwagi na ograniczoną możliwość bezpośrednich spotkań z Mieszkańcami, mając na uwadze
starania o rozwój gminy Zawadzkie oraz podniesienie poziomu życia i zadowolenia Mieszkańców
naszej gminy, zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna w planowaniu działań
i określeniu kierunków rozwoju gminy oraz może przyczynić się do poprawy życia Mieszkańców.
Zwracam się więc do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w formie papierowej
lub elektronicznej (do pobrania ze strony www.zawadzkie.pl). Dziękuję za zaangażowania i udział
w wypełnieniu ankiety.
Ankieta jest anonimowa (poza osobami chcącymi wziąć udział w losowaniu nagród),
co oznacza, że na żadnym etapie analizy danych nie będą ujawniane odpowiedzi pojedynczych osób.
Osoby, które wypełnią ankietę mają szansę otrzymać nagrody pieniężne. Aby wziąć udział w losowaniu
nagród pieniężnych należy wypełnić ankietę i podać swój numer telefonu.
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego
Jak wypełnić ankietę?
Należy wstawić znak „X” w okienku przy wybranej odpowiedzi (jedynie w pytaniu nr 5 – należy
wskazać numerację). W wykropkowanych miejscach należy rozszerzyć swoją odpowiedz.

Płeć:

Mężczyzna

Kobieta

Wiek: ………………. lat

Wykształcenie:

podstawowe

Miejsce zamieszkania:

zawodowe

Żędowice

Zawadzkie

średnie

wyższe

Kielcza

Jak długo mieszka Pani/Pan na terenie gminy Zawadzkie:
………..lat

od urodzenia

Główne źródła utrzymania:
własna działalność gospodarcza

zatrudnienie w firmie prywatnej

zatrudnienie w jednostce budżetowej

inne……………………………

Miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie:
poniżej 400 zł

400- 699 zł

700-999 zł

1

1000-1999 zł

powyżej 2000 zł

Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
1. Proszę ocenić, czy w ostatnich pięciu latach sytuacja na terenie gminy Zawadzkie
w wymienionych poniżej dziedzinach poprawiła się, pogorszyła, nie ulegała zmianie?
L.p.

Określenie dziedziny, której dotyczy ocena

1

Dostęp i jakość opieki zdrowotnej

2

Bezpieczeństwo publiczne

3

6

Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
Dostępność i jakość edukacji na poziomie
szkoły podstawowej
Dostępność i jakość edukacji na poziomie
szkoły średniej
Dostępność i jakość opieki społecznej

7

Stan dróg

8

Zaopatrzenie w wodę

9

Dostęp do kanalizacji

10

Częstotliwość wywozu śmieci

11

Poziom czystości i estetyki w gminie

12

Organizacja transportu publicznego

13

20

Jakość oświetlenia ulicznego
Poziom działalności kulturalnej i rozrywkowej
(oferty i wydarzenia kulturalne)
Dostęp
do
infrastruktury
sportowej
i rekreacyjnej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
(np. place, skwery, parki
Dostęp do internetu
Dbałość o stan środowiska naturalnego
i ochronę powietrza
Dostęp
do
punktów
handlowych
i usługowych
Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim

21

Poziom życia mieszkańców

22

Informacja o działaniach gminy

23

Warunki dla rozwoju gospodarczego

24

Rynek pracy (możliwość zatrudnienia)

25

Dostęp do bazy gastronomicznej

4
5

14
15
16
17
18
19

2

Poprawiła
się

Nie uległa
zmianie

Pogorszyła
się

Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
2. Proszę określić czy w gminie Zawadzkie wymienione niżej dziedziny są problemem: bardzo
dużym, dużym, małym, nieistotnym, trudno powiedzieć:
L.p.

Określenie dziedziny,
której dotyczy ocena

1

Nieuregulowane granice dróg

2

Stan dróg

3

Wąskie drogi
Bezpieczeństwo na drogach
(chodniki,
oświetlenia,
oznakowanie)
Zanieczyszczenie środowiska

4
5
6
7
8
9
10
11
12

16
17

Zaopatrzenie w wodę

18

Bezrobocie
Komunikacja
wewnętrza
pomiędzy
poszczególnymi
częściami gminy
(Zawadzkie-Żędowice, Kielcza)

14
15

19

Duży

Mały

Nieistotny

Trudno
powiedzieć

Dzikie wysypiska śmieci
Nieuporządkowane otoczenia
domów
Zagrożenie powodziowe
Warunki
nauki
dzieci
i młodzieży
Poziom nauczania w szkołach
Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży
Poziom opieki zdrowotnej
Konflikty społeczne
Niechęć
mieszkańców
do
wspólnego działania
Dostęp do informacji na temat
tego, co się dzieje na terenie
gminy
Poczucie bezpieczeństwa

13

Bardzo
duży

3. Z dziedzin wymienionych w powyższej tabeli (pkt nr 2), proszę wybrać 3 najważniejsze dla
Pani/Pana problemy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………..………..
4. Co zdaniem Pani/Pana stoi na przeszkodzie rozwiązania tych problemów?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…..
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Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
5. Które z wyszczególnionych poniżej dziedzin Pani/Pana zdaniem, powinny być szczególnie
wspierane przez samorząd gminy? Proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy pozycje:
bezpieczeństwo publiczne
pomoc społeczna
rozbudowa dróg
oświata i opieka przedszkolna
sport i rekreacja
wodociągi i kanalizacja
przydomowe oczyszczalnie ścieków
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
ochrona zdrowia i profilaktyka
działalność instytucji kultury
tereny rekreacyjne
wsparcie organizacji społecznych
czystość ulic i terenów publicznych
inna dziedzina (proszę podać jaka?) ………………………………………………………………

6. Proszę wskazać kolejność wykonania zadań w gminie Zawadzkie, które Pani/Pana zdaniem
powinny być realizowane, poczynając od najbardziej priorytetowych – poprzez wpisanie cyfr od
„1”, gdzie „1” oznacza najważniejsze zadanie do realizacji. Propozycje zadań zostały wskazane
na stronie nr 4 oraz 5.

 budowa dróg i chodników
 remont istniejących dróg, chodników, mostów
 budowa miejsc parkingowych
 doświetlenie przejść dla pieszych
 odtworzenie i czyszczenie rowów drogowych i melioracyjnych
 oznakowanie nazw ulic
 wymiana oświetlenia ulicznego z obecnego na LED
 zagospodarowanie terenów zielonych (zieleńce, place, parki, ukwiecenie gminy)
4

Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
 poprawa czystości i estetyki gminy
 bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie przestępstw
 działalność kulturalna
 rozwój turystyki
rozwój mieszkalnictwa

 promocja i reklama gminy
 budowa placów zabaw
 pozyskiwanie inwestorów
 remont istniejących obiektów sportowych
 budowa basenu odkrytego
 termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
6. Która z poniższych opinii odpowiada najbardziej Pani/Panu poglądom?
Gmina Zawadzkie jest miejscem:

 gdzie dobrze się żyje, uczy, pracuje, rozwija i wypoczywa;
 gdzie……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
7. W gminie Zawadzkie brakuje mi:
………………………………………………………………………………………….…….….………
………………………………………………………………………………………...…………………
…..……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….…………..…

8. Gdyby w budżecie gminy było znacznie więcej pieniędzy, to na co przeznaczyłaby/
przeznaczyłby je Pani/Pan w swoim najbliższym otoczeniu (miejscowości, osiedlu, ulicy etc.)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
9. Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat ważnych spraw i wydarzeń
gminnych?

 strona internetowa gminy: www.zawadzkie.pl
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Facebook
 gazeta gminna „Krajobrazy Zawadzkiego”
 zebrania wiejskie, miejskie
 aplikacja gminy Zawadzkie
 tablice informacyjne (tablice ogłoszeniowe)
 ogłoszenia czytane w kościołach
 inne, proszę podać jakie ………………………………………………………………………….
10. Proszę wyrazić opinię o treściach zawartych na stronie internetowej gminy Zawadzkie –
www.zawadzkie.pl

 strona jest czytelna i nie stwarza problemów z wyszukiwaniem treści
 strona jest nieczytelna i mam problem z dotarciem do interesujących treści
 informacje zamieszczone na stronie są aktualne, dostępne, przydatne
 informacje zamieszczone na stronie nie są aktualne ani nie są przydatne
układ strony zapewnia jej przejrzystość

 Inne uwagi (np. proszę podać nazwę gminy, której strona internetowa według Pani/Pana może
posłużyć jako wzór) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Jeśli ma Pani/Pan uwagi, wnioski, propozycje, oczekiwania, proszę wpisać je poniżej. Proszę
także wpisać te problemy, które w ankiecie – Pani/Pana zdaniem – zostały pominięte.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Ankieta do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami)
Poniższy formularz proszę wypełnić tylko w przypadku zainteresowania
udziałem w losowaniu nagród pieniężnych (3 x 200 zł)

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:
1. wypełnić ankietę;
2. zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie www.zawadzkie.pl i wpisać tutaj wyraźnie
swój numer telefonu …………………………………………………………………………..,
(który posłuży do skontaktowania się w sprawie losowania nagrody);
3. potwierdzić fakt zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie podpisu, a także wyrażenia zgody przez
rodzica/opiekuna prawnego Mieszkańców małoletnich, którzy chcą wziąć udział w losowaniu
nagród);
4. wypełnioną ankietę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (papierowo lub
internetowo) w terminie do dnia 14 maja br. – w jeden z poniższych sposobów:
a. przesyłać na adres pocztowy: Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (ul. Dębowa 13,
47-120 Zawadzkie),
b. dostarczyć osobiście do specjalnej skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku
Urzędu,
c. dostarczyć osobiście do specjalnej skrzynki znajdującej się u sołtysów wsi Kielcza oraz
Żędowice,
d. skorzystać z poczty elektronicznej i wysyłać scan wypełnionej ankiety (format .pdf) na
adres: ankieta@zawadzkie.pl.
Publiczne losowanie szczęśliwych numerów odbędzie się w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem w dniu 21 maja 2021 r. Organizator Ankiety będzie informować telefonicznie
(zgodnie ze wskazanym numerem telefonu) Osoby, które wypełniły wylosowane ankiety,
celem ustalenia sposobu odebrania nagród.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział w losowaniu nagród pieniężnych małoletniego dziecka/
podopiecznego.
…………………………………………..
podpis rodzica / opiekuna prawnego
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych
Osobowych Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa
13 47-120 Zawadzkie, w zakresie określonym w treści Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami), w celu przeprowadzenia Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami).
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania
moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………..
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: ul. Dębowa 13,
47 – 120 Zawadzkie.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: iod@zawadzkie.pl
lub listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
3. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Burmistrza Zawadzkiego przetwarzamy wyłącznie
w celu przeprowadzenia Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie (z nagrodami).
5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom.
6. Burmistrz Zawadzkiego w ramach przeprowadzenia Ankiety do Mieszkańców gminy Zawadzkie
(z nagrodami) nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar
EOG.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez prawnie ustalony okres archiwizacji.
8. Ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do
Burmistrza Zawadzkiego wniosek dotyczący:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub ograniczenie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie
których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących
np. archiwizacji).
9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu.
1.

……………………..
czytelny podpis
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