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Ankieta

Szanowni mieszkańcy wsi Filipów,
Gmina Filipów przystąpiła do opracowania Planu Odnowy Wsi Filipów. Celem opracowania planu jest
pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na działania, które
będą słuŜyły rozwojowi wsi i jej mieszkańców.
PoniŜsza ankieta pozwoli nam scharakteryzować mieszkańców, ocenić najwaŜniejsze potrzeby, problemy
wsi i kierunki jej rozwoju. Jej wyniki zostaną  wykorzystane do określenia celów oraz działań,  jakie
zostaną  przyjęte  do realizacji  w Planie  Odnowy Wsi  Filipów na lata  2010-2015.  Od jakości  tego
dokumentu zaleŜeć będzie, ile pieniędzy gmina będzie miała do dyspozycji na sfinansowanie Państwa
projektów i inwestycji
Dlatego zachęcamy do wypełnienia poniŜszej ankiety i przekazania jej do Urzędu Gminy Filipów do
22 kwietnia 2010 r.

1. Proszę zaznaczyć, do jakiej grupy wiekowej Pani/Pan naleŜy.
 18-25 lat
 26-35 lat
 36-45 lat
 46-55 lat
 56-65 lat
 pow. 65 lat

2. Proszę zaznaczyć właściwy poziom wykształcenia.
 niepełne podstawowe
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie zawodowe
 średnie ogólnokształcące
 wyŜsze zawodowe (licencjat, inŜ.)
 wyŜsze (magister)

3. Proszę podać, ile osób zamieszkuje w Pana/Pani gospodarstwie.

Razem: ............................. w tym niepełnoletnich...........................

4. Proszę podać, jak długo Pan/Pani mieszka na terenie swojej wsi.
 do 1 roku
 1-3 lata
 3-5 lat
 5-10 lat
 pow. 10 lat
 od urodzenia

5. Proszę podać jakie jest Pana/Pani główne zajęcie.
 uczę się/studiuję
 jestem bezrobotn(a)y
 pracuję zawodowo na terenie Gminy
 jestem emeryt(ką)em/rencist(ką)ą 
 jestem rolnikiem
 jestem domownikiem rolnika
 pracuję zawodowo poza terenem Gminy



6. Czy prowadzi Pani/Pan własną działalność gospodarczą?
 TAK, w branŜy ................................................................................................................................
 NIE

7. Czy prowadzi Pani/Pan własne gospodarstwo rolne?
 TAK, powierzchnia w ha.............................
 NIE

8. W czym specjalizuje się Pana/Pani gospodarstwo, jaki jest wiodący rodzaj produkcji? .................
.......................................................................................................................................................................

9. Czy poza gospodarstwem rolnym posiada Pani/Pan inne źródło utrzymania? Jeśli tak, to jakie?
 TAK...........................................................................................................................................................
 NIE 

10. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan stworzyć sobie dodatkowe źródło utrzymania? Jeśli tak, to
jakie?
 TAK...........................................................................................................................................................
 NIE

11.  Proszę  wymienić  trzy najpowaŜniejsze problemy społeczno – gospodarcze dla mieszkańców
Pani/Pana wsi?

1.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

12. Proszę podać przynajmniej jedną zaletę Pani/Pana wsi.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

13. Proszę podać co najmniej jeden powód, dla którego odradził(a)by Pani/Pan zamieszkanie na
terenie Pani/Pana wsi.
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

14. Czego najbardziej brakuje w infrastrukturze wsi?
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

15. Proszę dokończyć następujące zdanie:
Moja wieś powinna być bardziej...................................................................................................................


