
 

 

Ankieta  

 Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Koźminek 

 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach prac nad przygotowaniem Strategii 
Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2021-2030. 
 
Bardzo prosimy o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki 
ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów 
priorytetowych.  
 
Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do lepszego zaplanowania kierunków rozwoju 
Gminy Koźminek w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami.  
 
Chcielibyśmy, aby dokumenty Strategii Rozwoju Gminy Koźminek były naszym wspólnym 
dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział, a założone cele były systematycznie i 
skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat. 
 
Wypełnioną ankietę prosimy prosimy składać do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy 
Koźminek lub odesłać na adres mailowy: nowak@kozminek.pl do dnia 10.11.2021 r. 
 

1. Jakość życia: Czy dla Pani/Pana w ciągu ostatnich 7 lat jakość życia mieszkańców 
uległa zmianie? W jaki sposób? Czy się poprawiła, czy pogorszyła? 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. Starzenie się społeczeństwa: Czy istniejąca baza lokalowa i prowadzone działania 
skierowane dla Seniorów są wystarczające? O jakie można by je ewentualnie 
poszerzyć?  
 

 
 
 
 
 
 

 



3. Infrastruktura rekreacyjna i wypoczynkowa:  O jakie elementy i w jakich miejscach 
należy poszerzyć  infrastrukturę rekreacyjną czy wypoczynkową. WAŻNE: proszę 
o zaznaczenie grupy wiekowej, do jakiej Pan/Pani należy, aby dobrze zrozumieć 
zgłaszane potrzeby. 
 

    poniżej 18 roku życia 

 18-25 

   26-45 

    46-65 

         powyżej 65 roku życia 

 

 
 
 
 
 
 

 

4. Infrastruktura drogowa:   Jaką infrastrukturę drogową ma Gmina Koźminek ? Jakie są 
potrzeby modernizacyjne dróg i w jakich miejscach  w celu usprawnienia komunikacji 
na terenie Gminy Koźminek?  
 

 
 
 
 
 
 

 

5. Komunikacja publiczna: Proszę o zaznaczenie czy mamy problem z komunikacją 
publiczną? jaki mamy problemu związanego z komunikacją publiczną (jeśli 
Pan/Pani go doświadcza): 
 
   utrudniony dojazd dzieci/młodzieży do szkół 

   utrudniony dojazd osób starszych do ośrodków zdrowia, apteki, Urzędu Gminy i Miasta itp. 

   utrudniony dojazd do pracy (proszę podać do jakiej miejscowości  ………………………….) 

   utrudnione przemieszczanie się osób nieposiadających samochodu/prawa jazdy 

   brak utrudnień związanych z funkcjonowaniem komunikacji 

 

6. Miasto Kalisz:  Jaką rolę dzisiaj dla mieszkańców  gminy Koźminek odgrywa 
Kalisz ? Czy to jest szansa, czy zagrożenie, czy jest to obojętne dla mieszkańca, 
że niedaleko jest Kalisz ? 
 

 
 
 
 
 
 

 

7. Promocja wizerunku gminy: Jakie produkty lokalne, usługi, wydarzenia, obiekty 
promują Gminę Koźminek? 
 

 
 
 
 
 
 

 



8. Kluczowy potencjał: Z czego mieszkańcy Gminy Koźminek są dumni ? Co 
ważnego zdarzyło się, powstało w Gminie Koźminek w ostatnich 30 latach ? 
 

 
 
 
 
 
 

 

9. Co zmieniło się dla Pana/Pani w ciągu ostatnich 7 lat w gminie?  
 

 
 
 
 
 
 

 

10. W jakim kierunku powinna rozwijać się Gmina Koźminek do roku 2030? Proszę 

zaznaczyć jedną odpowiedź 

   prężnie rozwijać  rolnictwo i ogrodnictwo, 

   rozwijać infrastrukturę do świadczenia wysokiej jakości usług społecznych np. dla osób starszych 

   rozwijać własną przedsiębiorczość, być gminą  atrakcyjną dla inwestorów, i tworzyć  nowe miejsca 

pracy, 

   oprzeć ekologiczny rozwój na dobrej infrastrukturze, sprzyjających warunkach do zamieszkania, 

dogodnym  położeniu, 

   z czymś innym: (czym?):………………………………. 

 

11. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana 

zdaniem powinny być priorytetowo zrealizowane na terenie Gminy Koźminek w 

ciągu najbliższych 10 lat.  

 

 
 

 
12. Proszę o ocenę poziomu aktywności społecznej mieszkańców Gminy Koźminek: 

 
    dobra, 

 przeciętna, 

   zła, 

13. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje obecnie Gminę 

Koźminek? (proszę zaznaczyć „x” maksymalnie 3 propozycje). 

 

    gmina dająca dobre warunki do życia i zamieszkania  

 gmina stwarzająca dobre warunki dla przedsiębiorców 

   gmina atrakcyjna dla turystów, odwiedzających 

    gmina atrakcyjna jako miejsce do zamieszkania 

    gmina atrakcyjna dla rodzin z dziećmi 



    gmina atrakcyjna dla seniorów 

           gmina położona w atrakcyjnym miejscu  

    gmina z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego 

    gmina bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 

    gmina dobrze zarządzana, urząd gminy przyjazny dla mieszkańców 

    gmina bezpieczna 

    gmina posiadająca dobrą opiekę zdrowotną  

    gmina dbająca o środowisko przyrodnicze 

    gmina z dobrą infrastrukturą techniczną ( sieć dróg, wodociąg, kanalizacja 

    gmina posiadająca dobrą bazę oświatową 

    gmina posiadająca bogatą infrastrukturę sportową  

    gmina posiadająca bogatą ofertę kulturalną 

    gmina posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną  

14. Które z poniższych stwierdzeń powinny charakteryzować Gminę Koźminek w 

przyszłości? (Proszę zaznaczyć „x” maksymalnie 3 propozycje).  

 
    gmina dająca dobre warunki do życia i zamieszkania  

 gmina stwarzająca dobre warunki dla przedsiębiorców 

   gmina atrakcyjna dla turystów, odwiedzających 

    gmina atrakcyjna jako miejsce do zamieszkania 

    gmina atrakcyjna dla rodzin z dziećmi 

    gmina atrakcyjna dla seniorów 

           gmina położona w atrakcyjnym miejscu  

    gmina z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego 

    gmina bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 

    gmina dobrze zarządzana, urząd gminy przyjazny dla mieszkańców 

    gmina bezpieczna 

    gmina posiadająca dobrą opiekę zdrowotną  

    gmina dbająca o środowisko przyrodnicze 

    gmina z dobrą infrastrukturą techniczną ( sieć dróg, wodociąg, kanalizacja 

    gmina posiadająca dobrą bazę oświatową 

    gmina posiadająca bogatą infrastrukturę sportową  

    gmina posiadająca bogatą ofertę kulturalną 

    gmina posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną 
 

 

 
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE! 


