KWESTIONARIUSZ
Badanie potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Miasta Łomża.

Szanowni Mieszkańcy,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na
temat aktualnych problemów, potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Miasta Łomża, na potrzeby
opracowania zarysu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Ankieta ma charakter poufny.
Wypełnione formularze można składać do dnia 04.07.2019 roku.

1. Jak długo mieszka Pani/Pan w Łomży?
(proszę zaznaczyć odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „X”)








Od urodzenia
Do 3 lat
Od 3 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Od 10 do 15 lat
Od 15 do 20 lat
Powyżej 20 lat

2. Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w Łomży?
(proszę zaznaczyć odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „X”)







Bardzo wysoko
Wysoko
Ani wysoko ani nisko
Nisko
Bardzo nisko
Nie mam zdania

3. Czy Pani/Pana zdaniem sytuacja gospodarcza Miasta Łomża jest:
(proszę zaznaczyć odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „X”)






Bardzo dobra
Dobra
Średnia
Zła
Nie mam zdania

4. Jak ocenia Pani/Pan w naszym mieście: (w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź, gdzie 1- źle, 2 – przeciętnie, 3 - dobrze, 4 – bardzo dobrze, 5 – nie mam zdania).
Aspekty społeczne

1

Ocena
2 3 4

5

działalność instytucji opieki społecznej
pomoc udzielana przez pomoc społeczną osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej
zajęcia aktywizujące dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
(osób korzystających z MOPS-u)
zainteresowanie miasta problemami seniorów/działania skierowane do
seniorów
przystosowanie
infrastruktury
miejskiej
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
zasoby mieszkaniowe/komunalne miasta
usługi w zakresie edukacji
działania na rzecz dzieci i młodzieży
działania rewitalizacyjne (ożywienie/wyprowadzenie obszaru ze stanu
kryzysowego na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki)

inne (jakie?)……………………………………………………………………….
5. Jak ocenia Pani/Pan w naszym mieście: (w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź, gdzie 1- źle, 2 – przeciętnie, 3- dobrze, 4 – bardzo dobrze, 5 – nie mam zdania).

Aspekty środowiskowe
jakość środowiska naturalnego (w tym gospodarka odpadami,
segregacja odpadów)
jakość powietrza
jakość wody pitnej
poziom hałasu w mieście
obecność przyrody w otoczeniu człowieka (parki, tereny zielone, itp.)
estetyka budynków publicznych (ich wygląd)
efektywność energetyczna budynków
(termomodernizacja
budynków)
zachowanie czystości miejsc publicznych (np. sprzątanie placów,
parków, ulic, itp.)
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych (odnawialne
źródła energii)
inne (jakie?)……………………………………………………………………….
6.

Ocena
2 3 4

1

5

Jak ocenia Pani/Pan w naszym mieście: (w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź, gdzie 1- źle, 2 – przeciętnie, 3- dobrze, 4 – bardzo dobrze, 5 – nie mam zdania).
Aspekty gospodarcze
edukacja na potrzeby lokalnego rynku pracy (szkolnictwo
zawodowe – zawody deficytowe/brakujące)
dostępność miejsc pracy

1

2

Ocena
3 4

5

kwalifikacje pracowników
możliwość założenia własnego biznesu
wsparcie udzielane osobom wchodzącym/adaptującym się do
rynku pracy
wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez miasto
inne (jakie?)……………………………………………………………………….
7. Jak ocenia Pani/Pan w naszym mieście: (w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź, gdzie 1- źle, 2 – przeciętnie, 3- dobrze, 4 – bardzo dobrze, 5 – nie mam zdania).

Aspekty przestrzenno-funkcjonalne
jakość infrastruktury technicznej np. drogowej, wodociągowej,
kanalizacyjnej
stan zagospodarowania przestrzeni publicznych (parki, skwery,
tereny przy ciekach wodnych, deptaki, ścieżki rowerowe)
oświetlenie dróg i ulic w mieście
przestrzeganie standardów dostępności (np. likwidacja barier
architektonicznych dla osób starszych, niepełnosprawnych, matek
z dziećmi)
przywrócenie znaczenia głównej ulicy/ Starego Rynku w Łomży
jako centrum funkcjonalnego oraz miejsca spotkań
inne (jakie?)……………………………………………………………………….

1

2

Ocena
3 4

5

8. Jak ocenia Pani/Pan w naszym mieście: (w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź, gdzie 1- źle, 2 – przeciętnie, 3- dobrze, 4 – bardzo dobrze, 5 – nie mam zdania).
Inne aspekty
oferta kulturalna miasta
oferta placówek kultury, bibliotek itp.
możliwość udziału w imprezach sportowych/rekreacyjnych
dostępność miejsc, w których mieszkańcy mogą spędzać czas wolny
poza domem (np. klubów, kawiarni, itd.)
dostępność przedszkoli i żłobków
stan placówek edukacyjnych, kulturalnych, placów i sal do
integracji, domów opieki, żłobków i przedszkoli itp.
jakość nauczania w szkołach
dostępność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
finansowanie inwestycji miejskich ze środków zewnętrznych
zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania miastem (np.
sterowanie sygnalizacją świetlną, inteligentne oznakowanie przejść
dla pieszych monitoring bezpieczeństwa, natężenia ruchu pieszego
i kołowego, jakości powietrza itp.)
Inne (jakie?)……………………………………………………………………….

1

Ocena
2 3 4

5

9. Czy Miasto Łomża jest miejscem o dobrych perspektywach dla młodych ludzi?
(proszę zaznaczyć odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „X” i uzasadnić swój wybór)




Tak,dlaczego……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nie,dlaczego…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Czy istnieją jakieś czynniki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Miasta Łomża?




Tak(jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nie

11. Które z dziedzin poniżej powinny być szczególnie wspierane w ramach rozwoju Miasta Łomży
i poprzez jakie działania? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „X”
i wpisanie, jakie działanie powinno być realizowane w ramach wybranej dziedziny)



Dziedzina
bezpieczeństwo publiczne



oświata i opieka przedszkolna



wsparcie pomocy społecznej



ochrona i profilaktyka zdrowia



działalność instytucji kultury



mieszkalnictwo – zasoby mieszkaniowe





standardy dostępności np.
architektoniczne, transportowe,
cyfrowe dla osób starszych,
niepełnosprawnych itp.
sport/infrastruktura sportowa



rekreacja/infrastruktura rekreacyjna



rozwój szkolnictwa zawodowego



wspieranie osób wchodzących na
rynek pracy

Działanie




wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
w mieście
parki miejskie, tereny zielone



czystość ulic i terenów publicznych



ochrona powietrza w mieście



odnawialne źródła energii



działania rewitalizacyjne



infrastruktura techniczna (np.
drogowa, wodociągi, kanalizacja)
zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej miasta
rozwój usług świadczonych drogą
elektroniczną
sprawny Urząd Miasta






inne
(jakie?)………………………………………………

12. Co Pani/Pana zdaniem wyróżnia Łomżę spośród innych podobnej wielkości miast?
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13. Jakie są Pani/Pana sposoby na spędzania czasu wolnego w Łomży?
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
14. Z jakim innym miastem Pani/Pan utożsamia Łomżę?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Jakie dobre praktyki przeniósłby Pan/Pani do Łomży?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Pani/Pana wizja Łomży w przyszłości: (jednym zdaniem)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Metryczka:
Dane respondenta
15-19

40-59

20-39

pow. 60

Wiek

Wykształcenie
Status na rynku
pracy

Mężczyzna

Kobieta

Płeć
Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Policealne

Wyższe

Bezrobotny

Zatrudniony

Przedsiębiorca

Emeryt/rencista

Inny (jaki?)

(proszę zaznaczyć odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „X” w białym polu)
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety.

