
Ankieta dla mieszkańców 

Za kilka miesięcy wybory samorządowe. Po raz kolejny będziemy wybierać radnych i prezydenta 
- osoby, które przez następne cztery lata będą reprezentować nasze interesy w społeczności 
miejskiej. Dlatego warto zastanowić się, jak do tej pory samorządowcy komunikowali się z 
mieszkańcami? Czy radni chętnie wsłuchiwali się w głos swoich wyborców? 

Wspólnie z ogólnopolską akcją Masz Głos - Masz Wybór chcemy zapytać mieszkańców, 
władze Kalisza oraz organizacje pozarządowe o to jak oceniają wzajemną komunikację i co 
przydałoby w kolejnych latach zmienić by ją udoskonalić. 

Na podstawie wyników ankiet opracujemy rekomendacje, które pomogą nam wyznaczyć 
standardy komunikacji władzy z mieszkańcami w przyszłości. Wyniki badań opublikujemy w 
mediach oraz przedstawimy Państwu podczas jesiennej kampanii wyborczej. 

1. Czy zna Pan/i swojego Radnego lub Radną? 
a) tak 
b) nie 

2. Czy kiedykolwiek zgłaszał/a Pan/i się z ważną sprawa do Radnej/Radnego swojej 
miejscowości? (jeśli nie proszę przejść do pytania 4) 
a) tak 
b) nie 

3. W jakich sprawach kontaktuje się Pan/i ze swoimi Radnymi? 
a) interwencja w ważnej sprawie 
b) propozycja współpracy 
c) Inne............................... 

4. Czy uważa Pan/Pani, że kontakt z radnymi jest mieszkańcom potrzebny? 
a) tak 
b) nie 

5. Jakie formy kontaktu z radnymi są Panu/Pani znane? (można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź) 
a) osobiście 
b) mailowo/telefonicznie/korespondencyjnie
c) poprzez skrzynkę na korespondencję umieszczoną w ratuszu 
d) spotkanie na dyżurze radnego 



6. Czy informacje o możliwych formach kontaktu z radnymi są łatwo dostępne? 
a) tak 
b) nie 

7. Skąd czerpie Pan/i informacje o tym, co się dzieje w naszym mieście? (można 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
a) strona urzędu miasta 
b) portale internetowe 
c) prasa lokalna 
d) radio 
e) plakaty/tablice informacyjne 
f) nie interesuję się tym 

8. Czy uważa Pan/Pani, że mieszkańcy są dobrze informowani o działaniach w mieście? 
a) tak 
b) nie 

9. Jak ocenia Pan/Pani poziom kontaktu władz z mieszkańcami miasta? 
a) niewystarczający 
b) dostateczny 
c) bardzo dobry 

10. Co Pani/Pana zdaniem można by w tej kwestii w przyszłości zmienić? 

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

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

11. Płeć 

a) kobieta 
b) mężczyzna 

12. Wiek 
a) 14-17 
b) 18-40 
c) 41-60 
d) 61-80 
e) Powyżej 80 

13. Wykształcenie 

a) podstawowe 
b) średnie 
c) wyższe 
d) nadal się uczę 


