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ANIKIETA
Gospodarowanie środkami budżetowymi w gminie ………….
Celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii mieszkańców gminy ……… na temat gospodarowania środkami
budżetowymi, czyli dochodami i wydatkami gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania pracy licencjackiej. Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić
lub zaznaczyć kółkiem.
………………
Studentka/Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Lp.
Pytanie
Odpowiedź
1.
Jak ocenia Pani/Pan dostęp do informacji dotyczących gospodarowania środkami budżetowymi w gminie?
(proszę zaznaczyć od 1 – bardzo słaby do 5 – bardzo dobry)
1

2

3

4

5

2.
W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/-y z gospodarowania środkami budżetowymi w gminie? (proszę
zaznaczyć od 1 – bardzo niezadowoleni do 5 – bardzo zadowoleni)
1
2
3
4
5

3.
Które z podanych podatków i opłat odprowadzała/-ał Pani/Pan kiedykolwiek
do budżetu gminy? (proszę zaznaczyć)
1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek od środków transportowych
3. Podatek rolny
4. Podatek leśny
5. Podatek od spadków i darowizn
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych
7. Opłata targowa
8. Opłata administracyjna
9. Opłata skarbowa
10. Opłata za posiadanie psa
11. Żadne z wymienionych
4.
Z jakich źródeł, Pani/Pan zdaniem, gmina powinna czerpać największe dochody? (proszę wymienić)
5.
Na co, Pani/Pana zdaniem, gmina powinna przeznaczać więcej środków? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi)
1. Oświata i wychowanie
2. Infrastruktura techniczna
3. Opieka zdrowotna
4. Kultura i sport
5. Pomoc społeczna
6. Turystyka i rekreacja
7. Inne (jakie?)…………..
6.
Na co, Pani/Pana zdaniem, gmina przeznacza zbyt dużo środków? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi)
1. Oświata i wychowanie
2. Infrastruktura techniczna
3. Opieka zdrowotna
4. Kultura i sport
5. Pomoc społeczna
6. Turystyka i rekreacja
7. Inne (jakie?)…………….
7.
W jakim stopniu gospodarowanie środkami budżetowymi w gminie przyczynia się do poprawy warunków
życia w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
(proszę zaznaczyć od 1 – w bardzo małym stopniu do 5 – w bardzo dużym stopniu)
1
2
3
4
5
8.
Jak ocenia Pani/Pan poziom rozwoju gminy?
(proszę zaznaczyć od 1 – bardzo niski do
5 – bardzo wysoki)
1
2
3
4
5

Metryczka
Lp.
Wyszczególnienie
Odpowiedź
1.
Płeć
1.kobieta
2.mężczyzna
2.
Wiek
1.29 lat lub mniej
2.30-39 lat
3.40-49 lat
4.50 lat lub więcej
3.
Wykształcenie
1.podstawowe
2.zasadnicze zawodowe
3.średnie
4.wyższe
4.
Główne źródło utrzymania Pani/Pana
gospodarstwa domowego
1.praca na własny rachunek
2.praca najemna w sektorze prywatnym
3.praca najemna w sektorze publicznym
4.praca we własnym gospodarstwie rolnym
5.emerytura/renta
6.zasiłek dla bezrobotnych
7.świadczenie z MOPS
8.praca dorywcza
5.
Ocena sytuacji materialnej Pani/Pana gospodarstwa domowego
1.bardzo dobra
2.raczej dobra
3.raczej zła
4.bardzo zła
6.
Liczba osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym
1.1 osoba
2.2 osoby
3.3 osoby
4.4 osoby
5.5 osób lub więcej
7.
Miejsce zamieszkania
1. miasto
2. wieś
Dziękuję za wypełnienie ankiety!

