ANKIETA
Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole
Sposób publikacji: strona internetowa miasta
1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny?


akademicki



handlu i usług



kultury



przemysłowy



turystyczny



inny, jaki? …………………………………………………………………………………………

2. Proszę wskazać atuty w procesie rozwoju Opola?


położenie geograficzne



stolica regionu



dostępność komunikacyjna



rynek pracy



rozwinięty sektor usług



potencjalni inwestorzy



warunki prowadzenia działalności gospodarczej



uczelnie wyższe



infrastruktura komunalna, w tym infrastruktura drogowa



infrastruktura społeczna, w tym obiekty kulturalne, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki
służby zdrowia itp.



parki i inne tereny zielone



bezpieczeństwo



inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Proszę wskazać, co utrudnia rozwój miasta?


niedostateczna ilość miejsc pracy



niedostateczna ilość wykwalifikowanych kadr



stan środowiska przyrodniczego



jakość infrastruktury drogowej



brak inwestycji/inwestorów



słabość sektora przemysłowego



migracje mieszkańców



struktura własnościowa gruntów



niedostatecznie rozwinięty transport publiczny



słaba oferta kulturalna
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słabe uczelnie wyższe



brak koordynacji działań administracji samorządowej z państwową



Inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Jak Pani/Pan określiłaby/określiłby obecny poziom rozwoju Opola, w porównaniu do innych
miast wojewódzkich?


jest porównywalne



wygrywa z wieloma



przegrywa z wieloma



jest opóźnione



trudno powiedzieć

5. Jak zmieniły się warunki życia w Opolu w ciągu ostatnich 10 lat?


zdecydowanie się poprawiły



poprawiły się



pogorszyły się



zdecydowanie się pogorszyły



nie uległy zmianie



trudno powiedzieć



nie wiem

6. Jakie działania mogłyby pozytywnie wpłynąć na rozwój Opola?


poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości infrastruktury drogowej



rozwój lokalnego rynku pracy



intensywna promocja miasta



nowe oferty kulturalne



rozwój sieci żłobków i przedszkoli



rozwój oświaty



zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych



modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej



nowe inwestycje



aktywność inwestorów



większa dbałość o porządek i czystość w mieście



rewitalizacja obszarów zdegradowanych



inne, jakie?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7. Kto ma decydujący wpływ na rozwój miasta?


mieszkańcy miasta



przedsiębiorcy
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kadra naukowa wyższych uczelni



absolwenci wyższych uczelni



władze lokalne



władze wojewódzkie



partie polityczne



przedstawiciele instytucji wspierania biznesu (banków, firm consultingowych,
szkoleniowych itp.)



przedstawiciele sektora badawczo-rozwojowego



inwestorzy zagraniczni



inni ……………………………………………………………………………………………………

8. Jakie działania mogłyby pozytywnie wpłynąć na wizerunek Opola?


poprawa jakości infrastruktury drogowej



intensywna promocja miasta



nowe oferty kulturalne



rozwój sieci żłobków i przedszkoli



rozwój oświaty



zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych



modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej



nowe inwestycje



większa dbałość o porządek i czystość w mieście



rewitalizacja obszarów zdegradowanych



inne, jakie?

............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
9. Jak ocenia Pani/Pan wpływ położenia Opola pomiędzy dwoma silnymi ośrodkami miejskimi:
Wrocławiem i aglomeracją śląską


bardzo korzystny



korzystny



niekorzystny



bardzo niekorzystny



obojętny



trudno powiedzieć

10. Jak ocenia Pani/Pan ofertę kulturalną w Opolu?


jest bogata i ciekawa



jest wystarczająca



jest niewystarczająca



jest uboga

11. Jak ocenia Pani/Pan ofertę związaną z wypoczynkiem w Opolu?
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jest bogata i ciekawa



jest wystarczająca



jest niewystarczająca



jest uboga

12. Jakiego rodzaju imprez i wydarzeń brakuje w Opolu?


koncertów



imprez sportowych



imprez plenerowych



spotkań, imprez dla dzieci



imprez dla młodzieży



imprez tanecznych



nie brakuje żadnych



innych, jakich……………………………………………………………………………………….

13. Jak ocenia Pani/Pan ofertę edukacyjną Opola?


jest bogata i ciekawa



jest wystarczająca



jest niewystarczająca



jest uboga

14. Co w zakresie edukacji powinno ulec poprawie?


rozmieszczenie sieci szkół



ilość szkół



liczebność oddziałów



jakość nauczania



kompetencje kadry pedagogicznej



sposób zarządzania szkołami



wyposażenie w pomoce dydaktyczne



baza do zajęć sportowo-rekreacyjnych



inne, jakie?.........................................................................................................................

15. Czy docierają do Pani/Pana informacje o działaniach podejmowanych przez władze Opola,
których celem jest rozwój miasta?


tak



nie

16. Dlaczego mieszka Pani/Pan w Opolu?


mieszkam tu od urodzenia



tutaj znalazłam/znalazłem pracę



tutaj uczę się



tutaj znalazłam/znalazłem mieszkanie



tutaj założyłam/założyłem rodzinę



lubię to miasto
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to miasto o dużym potencjale



inne powody,

jakie?...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


nie wiem

17. Czy jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z tego, ze mieszka Pani/Pan w Opolu?


jestem bardzo zadowolona/zadowolony.



jestem zadowolona/zadowolony.



jestem niezadowolona/niezadowolony.



nie wiem, nie zastanawiam się nad tym.

18. Jak określiłaby Pani/ określiłby Pan swoje zainteresowanie sprawami Opola?


jestem bardzo zainteresowana/zainteresowany.



jestem raczej zainteresowana/zainteresowany.



nie interesują mnie sprawy Opola.

19. Gdyby miała Pani/Pan możliwość przeniesienia się do innego miasta, to czy skorzystałaby
Pani/Pan z niej?


tak



raczej tak



to zależy, do jakiego



raczej nie



nie



nie wiem

Metryczka
1. Wiek:
a. do 18 lat
b. 19-25
c.

26-36

d. 37-59
e. powyżej 60
2. Płeć:
a. kobieta
b. mężczyzna
3. Wykształcenie:
a. podstawowe
b. zawodowe
c.

średnie

d. wyższe
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4. Poziom osiąganych miesięcznych dochodów (netto):
a. do 2000 zł
b. 2000-3000 zł
c.

3000-4000 zł

d. powyżej 4000 zł
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