Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII – ankieta.
Szanowni Państwo,
W związku z dynamicznym rozwojem miasta Krakowa chcielibyśmy poznać Wasze potrzeby oraz pomysły na
dalszy zrównoważony rozwój, dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety i przedstawienie
nam swoich opinii i wniosków. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Ankietę można wypełnić do 27
marca 2022 roku.
Dziękujemy za poświęcony czas. Zespół Obywatelskiego Krakowa.
METRYCZKA
1.







Proszę zaznaczyć X przy dzielnicy w której Pan/Pani mieszka w Krakowie?
Dębniki - VIII,
Łagiewniki-Borek Fałęcki - IX,
Swoszowice - X,
Podgórze Duchackie - XI,
Bieżanów-Prokocim - XII,
Podgórze – XIII.

2. Proszę zaznaczyć X przy przedziale wiekowym, który Pan/Pani reprezentuje?
16-25

26-35

66-75

Więcej niż 75

3. Płeć:
Kobieta

Mężczyzna

36-45

46-55

Inna

Nie chcę odpowiadać

56-65

Pytania do ankiety:
1. Które z niżej zaproponowanych tematów są według Pana/Pani najważniejsze dla Dzielnicy, w której Pan/i
mieszka i na których Gmina Miejska Kraków powinna skupić się w najbliższym czasie? Proszę o wpisanie X
w odpowiednim wierszu przy założeniu, że: 1 – nieważne, 2 – raczej nieważne, 3 – nie wiem, 4- raczej ważne, 5ważne.
1 – nieważne
2 – raczej
3 – nie wiem
4- raczej
5nieważne
ważne
ważne
Bezpieczeństwo
Kultura (np. wydarzenia
kulturalne, poszerzanie oferty
domów kultury)
Pomoc społeczna
Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego
Sport i infrastruktura sportowa
Transport i komunikacja

Zieleń (np. powstawanie
nowych parków, dbanie o
istniejącą zieleń)
Zdrowie
Infrastruktura drogowa (np.
remonty dróg, remonty
chodników)

2. Jakie widzi Pan/Pani potrzeby w poprawie jakości życia w najbliższym otoczeniu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.
Czy dostrzega Pan/Pani działania Miasta na rzecz polepszenia jakości życia w Pan/Pani okolicy? Proszę
zaznaczyć właściwą odpowiedź - X.
Tak
Nie
4. Jeśli „tak”, to proszę o podanie – co zmieniło się w Pana/Pani najbliższej okolicy w związku z działaniami
Gminy Miejskiej Kraków?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o działaniach Gminy Miejskiej Kraków? Proszę zaznaczyć właściwą/e
odpowiedź/i - X.
 Gazeta lokalna.
 Telewizja.
 Radio.
 Inne strony internetowe, jakie?
 Media społecznościowe.
 Inne, jakie…………………………………………
6. Czy uczestniczy Pan/Pani w życiu Miasta/Dzielnicy? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź - X.
 Tak
 Nie
7. Jeśli „tak”, to proszę o zaznaczenie właściwej/ych odpowiedzi – X:
 Głosuję w wyborach do rad dzielnic.
 Zgłaszam projekty do budżetu obywatelskiego.
 Głosuję w ramach budżetu obywatelskiego.
 Biorę udział w konsultacjach społecznych.
 Biorę udział w dyskusjach na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 Angażuję się w tworzenie i realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
 Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych.
 Biorę udział w wydarzeniach sportowych.
 Działam w organizacjach/grupach nieformalnych na rzecz swojej dzielnicy.
 Inne, jakie …..……………………………………

