
 

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB KORZYSTANIA Z e-USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ GMINĘ RADZIEJOWICE 

w ramach projektu pn.: „e-USŁUGI dla Gminy Radziejowice”. 

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom Mieszkańców Gminy Radziejowice w zakresie korzystania z 

nowoczesnych technologii w kontaktach z Urzędem Gminy, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie 

niniejszej ankiety.  

Jej głównym celem jest zidentyfikowanie Państwa potrzeb w tym obszarze, co z kolei pozwoli na uruchomienie przez 

Urząd Gminy usług dla obywateli świadczonych drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie umożliwi wszystkim 

zainteresowanym osobom załatwianie spraw urzędowych, obywatelskich i innych przez Internet, bez konieczności 

osobistego stawiennictwa w Urzędzie.  

Prosimy o odpowiedź TAK lub NIE na poniższe pytania (odpowiedź właściwą proszę zakreślić kółkiem):  

 

1. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością załatwiania spraw przez internet?  

TAK / NIE 

2. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług finansowych? Jak np. możliwość 
sprawdzenia stanu zobowiązań i płacenia: podatku od nieruchomości, wody, opłat lokalnych, od środków 
transportowych i in.? 

TAK / NIE 

3. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania  z e-usług związanych z edukacją?  

TAK / NIE 

4. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi? Np. możliwość sprawdzania i płacenia za wywóz nieczystości (odpadów). 

TAK / NIE 

5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług związanych z uzyskaniem zezwoleń? 
Np. możliwość otrzymania zezwolenia na wycinkę drzewa, sprzedaż alkoholu itp. 

TAK / NIE  
6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwością korzystania z e-usług konsultacyjnych? Np. możliwość 

wyrażania opinii nad projektami uchwał w ramach konsultacji społecznych, możliwość decydowania o 
budżecie obywatelskim.  

TAK / NIE 

7. Czy jest Pan/Pani zainteresowany możliwością korzystania z e-usług za pośrednictwem urządzeń mobilnych 
(telefon/tablet)? 

TAK / NIE 

8. Czy chciałby/-aby Pan/Pani być informowany/-a za pośrednictwem wiadomości sms lub poczty e-mail o 
zbliżającym się terminie dokonania czynności np. zapłaty podatku? 

TAK / NIE 

9. Czy kiedykolwiek załatwił Pan/Pani jakąś sprawę drogą elektroniczną?  

TAK / NIE 
 
 

DZIĘKUJEMY 


