Szanowni Czeladzianie !
Jesteśmy mieszkańcami Czeladzi, członkami lub sympatykami ruchu
obywatelskiego Kukiz 15. Wielu z nas działa w czeladzkich stowarzyszeniach na
rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy zaangażowani w życie naszego Miasta
i postanowiliśmy kandydować w wyborach samorządowych. Pragniemy poznać
Waszą opinię na temat funkcjonowania i rozwoju naszego miasta.
Sonda i ankieta są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym.
Dziękujemy
A. SONDA
Ile razy uczestniczyłeś/byłeś
w/na wydarzeniu/imprezie/miejscu
Dni Czeladzi w ostatnich 4 latach

0 razy

1-3
razy

4 – 10
razy

więcej

Urodziny Piasków w ostatnich 4 latach
Strefa Kibica podczas MŚ w piłce nożnej 2018
Muzeum Saturn od jego powstania
Kopalnia Kultury od jej powstania
Galeria Elektrownia od jej powstania
Urząd Miasta w ostatnim roku
Park Grabek w ostatnim roku
Park Prochownia w ostatnim roku
Park Alfred w ostatnim roku
Basen (obecnie zamknięty) w ostatnich 5 latach
Zabawa Sylwestrowa na Rynku w ostatnich 4 latach
Festiwal Ave Maria w ostatnich 4 latach
Spacer wałami Brynicy w ostatnim roku
Miejskie Targowisko w ostatnim roku
Lodowisko od jego powstania
Ścieżki rowerowe
B. ANKIETA
Czym w pierwszej kolejności powinny zajmować się administracyjne władze miasta (można
zaznaczyć MAX. 5 ODPOWIEDZI!) oprócz rzeczy oczywistych jak oświata, MOPS, obsługa
administracyjna i podatkowa mieszkańców, etc?
Czysta, smaczna woda w kranach, która nie ma kamienia
Tani i skuteczny wywóz śmieci
Kanalizacja
Organizowanie imprez kulturalnych
Chodniki, parkingi
Utwardzenie wszystkich dróg lokalnych
Dbanie (włącznie z remontami) o stan dróg, nawet tych należących do powiatu
Budowanie sfer rekreacji
Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez dotowanie Policji
Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie mobilnej Straży Miejskiej
Dbanie o rozwój gospodarczy poprzez aktywną i konkretną pomoc przedsiębiorcom
Dbanie o porządek i estetykę w mieście
Budowanie mieszkań na wynajem, bez względu na wynik ekonomiczny przedsięwzięcia
Nawiązywanie kolejnych relacji partnerskich z miastami z za granicy

1.

Pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży
Składanie życzeń mieszkańcom na billboardach przez władze
Budowanie ścieżek rowerowych
Dbałość o czyste powietrze w mieście
2.

Jak oceniasz w Czeladzi?
Przedmiot oceny

Świetnie

Może
być

Nie
wiem

Słabo

Fatalnie

Stan dróg
Stan chodników
Stan budynków w mieście
Jakość wody w kranach
Jakość powietrza
Ofertę rekreacyjną miasta
Jakość edukacji
Dostęp do żłobków i przedszkoli
Podatki w mieście
Wysokość opłat za wieczyste użytkowanie
Możliwość prowadzenia dział. gospodarczej
Jakość oferty kulturalnej
Jakość komunikacji miejskiej
Estetyka i czystość w mieście
Bezpieczeństwo w mieście
Dostępność pracy
Gospodarowanie budżetem miasta przez
aktualne władze samorządowe
Dostęp do służby zdrowia
Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Pomoc i opieka nad osobami starszymi
Pomoc społeczna w tym dostęp do pomocy
psychologicznej
Funkcjonowanie administracji Urzędu Miasta
Funkcjonowanie CzTBS
Funkcjonowanie ZIK
Funkcjonowanie MZGK
Funkcjonowanie MOSiR
Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publ.
Funkcjonowanie Muzeum SATURN
Funkcjonowanie MOPS
Komunikację władz miasta z mieszkańcami
Stan rzeki Brynica
Twoje uwagi: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

PŁEĆ: K … M …. / WIEK: 10-15 … / 16-18 … / 19-30 … / 30-45 … / 45-60 … / powyżej 60 …
DZIELN.: Śródmieście … / Bloki … / 35-lecia/Legionów … / Musiała ... / Borowa … / Słoneczne … / Piaski …

