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ANKIETA 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław działa na terenie miasta Inowrocławia 

od ponad roku, realizując zadania określone w stworzonej wspólnie z mieszkańcami naszego 

Miasta, Lokalnej Strategii Rozwoju. Głównymi celami tej Strategii jest poprawa sytuacji społeczno 

- zawodowej mieszkańców oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w 

Inowrocławiu.  

 Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców Inowrocławia, Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław, pragnie wyjść do Państwa z dodatkową inicjatywą mającą na 

celu stałą diagnozę problemów, z którymi borykają się Państwo na co dzień oraz wzrost  

partycypacji obywateli Inowrocławia w sprawy publiczne.  

 Aby stworzyć Państwu możliwość zwiększenia zaangażowania w życie publiczne oraz 

ułatwić konsultacje społeczne i obywatelskie, Stowarzyszenie LGD Inowrocław przy współpracy z 

Zarządami Osiedli i władzami Miasta Inowrocław, proponuje utworzenie Punktu Inicjatyw 

Obywatelskich (PIO), który funkcjonowałby w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Królowej 

Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Poprzez działania PIO, mieliby Państwo możliwość systematycznego 

zgłaszania swoich spostrzeżeń i uwag oraz aktywnego udziału w życie społeczne i publiczne 

naszego Miasta. 

 Pomysł na utworzenie PIO zrodził się po zauważonym, zwiększonym zainteresowaniu 

udziału mieszkańców w spotkaniach z Prezydentem Miasta Inowrocław. Spotkania te odbywają się 

cyklicznie. PIO będzie stwarzało Państwu możliwość korzystania z konsultacji na co dzień.  

 

 Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii, czy Punkt Inicjatyw Obywatelskich jest 

potrzebny w Inowrocławiu i czy zamierzają Państwo z niego korzystać. 

 

UWAGA! 

Wypełnione ankiety można składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław do dnia 30.12.2016 r. 

 

Ankieta dotyczy mieszkańców oraz osób działających na terenie Inowrocławia 



Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem właściwej odpowiedzi. 

 

     1. Wskaż miejsce zamieszkania/działalności*: 

⃞  Osiedle Piastowskie               ⃞  Osiedle Mątwy 

⃞  Osiedle Solno                         ⃞  Osiedle Stare Miasto 

⃞  Osiedle Uzdrowiskowe          ⃞  Osiedle Szymborze 

 

 

2. Płeć: 

⃞  Kobieta                                   ⃞  Mężczyzna 

 

 

3. Wiek:                                                                        4.  Reprezentowany sektor:                                               

⃞  18 – 30 lat                                                                    ⃞  mieszkaniec           

⃞  31 – 40 lat                                                                    ⃞  publiczny                     

⃞  41 – 50 lat                                                                    ⃞  społeczny             

⃞  51 – 60 lat                                                                    ⃞  gospodarczy 

⃞  pow. 61  lat 

 

 

     5. Wykształcenie:               

⃞  podstawowe                

⃞  gimnazjalne                        

⃞  zawodowe                

⃞  średnie  

⃞  wyższe 

 

 

     6. Czy według Państwa w Inowrocławiu jest potrzebny Punkt Inicjatyw Obywatelskich? 

⃞  TAK                                   ⃞  NIE                           ⃞  NIE MAM ZDANIA 

 

 

 

7.  Gdyby w Inowrocławiu powstał Punkt Inicjatyw Obywatelskich, to czy korzystaliby 

Państwo z oferowanych w nim możliwości konsultacji społecznych i obywatelskich? 

⃞  TAK                                   ⃞  NIE                           ⃞  NIE MAM ZDANIA 

 

 
*należy określić miejsce zamieszkania (w przypadku mieszkańca Inowrocławia) lub miejsce pracy w przypadku osób, które działają 

na terenie miasta Inowrocławia, a nie są jego mieszkańcami. 
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


