Ankieta
Szanowni Mieszkańcy,
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski”. Tylko gminy,
które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych
w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które
powinny zostać podjęte w dokumencie. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej
ankiety. Państwa opinie są dla mnie ważne, dlatego z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie
niniejszej ankiety.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

1.

Proszę wskazać obszar naszej Gminy (miejscowość), który Pani/Pana zdaniem wymaga
rewitalizacji ze względu na występowanie wielu problemów społecznych (tj. bezrobocie,
ubóstwo, przemoc, niska jakość edukacji, słaba aktywność społeczna, itp.), gospodarczych,
infrastrukturalnej (wodociągi, kanalizacja, drogi, itp.) i jakości środowiska (zanieczyszczenie
środowiska i emisje z opalania domostw węglem):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………................................................
2. Wskazany powyżej obszar jest dla Pani/Pana:
☐ miejscem zamieszkania
☐ miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
☐ miejscem pracy
☐ miejscem uznawanym jako lokalne centrum
☐ miejsce spędzania wolnego czasu
☐ inne, proszę uzupełnić ……………………………………………………
3.

Które z wymienionych poniżej problemów najlepiej Pani/Pana zdaniem opisują sytuację naszej
Gminy (można wybrać maksymalnie 5 cech):
☐ bezrobocie
☐ bieda i ubóstwo
☐ odpływ młodych ludzi poza Gminę
☐ przestępczość
☐ starzejące się społeczeństwo
☐ niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
☐ zanieczyszczenie środowiska naturalnego
☐ niewystarczający dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
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☐ niewystarczający dostęp do infrastruktury drogowej lub jej zły stan techniczny
☐ niewystarczający dostęp do infrastruktury w zakresie edukacji i ochrony zdrowia
☐ zły stan techniczny budynków mieszkalnych
☐ słaby dostęp do obiektów usługowych i handlowych na terenie Gminy
☐ niewystarczająca infrastruktura bezpieczeństwa na drogach (chodniki, ścieżki rowerowe)
☐ niska estetyka przestrzeni publicznych
☐ niewystarczający dostęp do urządzonych terenów zieleni miejskiej
☐ bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej
☐ słabo rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna
☐ niewystarczające oświetlenie publiczne na terenie Gminy
☐ niewystarczające zagospodarowanie terenów publicznych (ławki, mała architektura i in.)
☐ brak dostępu do nowoczesnych technologii (komputer, internet)
☐ niska świadomość ekologiczna mieszkańców
☐ inne, proszę uzupełnić ..……………………………………………………………………………………………………………………
4.

Proszę wskazać najbardziej potrzebne Pani/Pana zdaniem projekty, które powinny zostać podjęte
w ramach rewitalizacji (można wybrać maksymalnie 5 projektów):
☐ szkoleniowo-doradcze
☐ promowanie form samozatrudnienia
☐ zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach
☐ włączenie osób starszych w realizowane projekty
☐ organizacja większej liczby imprez o charakterze kulturalnym i sportowym
☐ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
☐ rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
☐ poprawa stanu technicznego dróg, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowych
☐ poprawa stanu technicznego budynków komunalnych i socjalnych
☐ budowa ścieżek rowerowych i chodników, wzdłuż ulicy …………………………………………………………………..
☐ nowe place zabaw, obiekty sportowe
☐ inne, proszę uzupełnić ..……………………………………………………………………………………………………………………
5. Co w Pani / Pana opinii jest atutem Gminy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Czego Pani /Pana zdaniem brakuje w Gminie? Co można zmienić?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Metryczka
Płeć
Wykształcenie
Wiek
Status zawodowy

☐ kobieta ☐ mężczyzna
☐ wyższe ☐ średnie i policealne ☐ zawodowe ☐ podstawowe ☐ brak
☐ poniżej 18 lat ☐ 19-30 lat ☐ 31-59 lat ☐ powyżej 60 lat
☐ uczeń/student ☐ pracujący ☐ prowadzący działalność gospodarczą
☐ bezrobotny ☐ emeryt/rencista
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