ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CIESZKÓW
NA LATA 2017-2022
Szanowni Państwo
Urząd Gminy w Cieszkowie przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Cieszków
Odrodzenie- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cieszków na lata 2017-2022”.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu
poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji
problemowych obszarów Gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich
ożywienie społeczno-gospodarcze. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji
obszaru Gminy Cieszków, pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego
oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
METRYCZKA
1. Pani/Pana wiek (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy przedział):
 Poniżej 18 lat
 18 – 24
 25 – 44
 45-64
2. Pani/Pana płeć? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą):  Kobieta

 65 i więcej
 Mężczyzna

4. Pani/Pana aktywność zawodowa? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź):
 Uczeń/student
 Osoba pracująca  Osoba bezrobotna  Emeryt/rencista
5. Proszę podać nazwę miejscowości, którą Pan/Pani zamieszkuje: …………………………………...
ANKIETA

1. Czy Pani/Pana zdaniem naszej Gminie potrzebny jest program ożywienia
gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Programu
Rewitalizacji Gminy Cieszków, który będzie realizowany w latach 2017-2022?
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE

 Jestem zadowolony
 Jestem średnio zadowolony
 Nie jestem zadowolony
3. Czy według Pani/Pana wystąpiły jakieś pozytywne zmiany dokonane w ostatnim
czasie w Pani/Pana miejscu zamieszkania?







Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem/Trudno powiedzieć

4. Proszę wymienić 2 budynki publiczne lub obiekty w Gminie Cieszków, które
Pani/Pana zdaniem są zdegradowane i wymagają jak najszybszej inwestycji budowlanej.

3. Pani/Pana wykształcenie? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź)
 Podstawowe
 Zawodowe
 Średnie
 Wyższe






2. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z tego, że mieszka w swojej miejscowości?

.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Proszę wskazać obszar, który Pani/Pana zdaniem powinien zostać poddany
rewitalizacji, wskazać granice tego obszaru oraz określić związek z tym terenem (np.
miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej itp.).
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. Proszę wskazać 5 najważniejszych problemów, z którymi boryka się wskazany
w pytaniu nr 5 obszar.
 Bezrobocie
 Ubóstwo
 Przestępczość
 Brak poczucia bezpieczeństwa
 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, niskie kwalifikacje zawodowe
 Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym














Odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych
Niski poziom przedsiębiorczości
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw
Zanieczyszczone środowisko naturalne
Niewystarczający dostęp do infrastruktury technicznej (wodno-ściekowej,
energetycznej) lub jej zły stan techniczny
Niewystarczający dostęp do infrastruktury drogowej lub jej zły stan techniczny
Niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej,
wychowawczej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej) lub jej zły stan techniczny
Słaby dostęp do obiektów usługowych i handlowych lub ich niska jakość
Niewystarczający dostęp do zagospodarowanych terenów zieleni, parków,
skwerów lub ich zły stan techniczny
Zły stan techniczny budynków, w tym budynków użyteczności publicznej
i budynków mieszkalnych
Brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności w obiektach
budowlanych
Inne – jakie? ..............................................................................................................
...................................................................................................................................

7. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które
powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych na
wskazanym w pytaniu nr 5 obszarze:
 Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
 Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp.
 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
 Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
 Rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie
 Poprawa dostępu do usług dla osób starszych
 Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych
 Organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym,
integracyjnym dla mieszkańców
 Inne – jakie? ...........................................................................................................

8. Proszę wskazać 2 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które
powinny być podejmowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na
wskazanym w pytaniu nr 5 obszarze:
 Promowanie różnorodnych form samozatrudnienia
 Programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych
tworzeniem własnej działalności gospodarczej
 Programy wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych w tworzeniu własnej
działalności gospodarczej
 Rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących
na terenie gminy
 Tworzenie specjalnych stref na terenie gminy, objętych preferencyjnymi
warunkami dla działalności gospodarczej
 Udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych
 Inne – jakie? .............................................................................................................
..................................................................................................................................
9. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które
powinny być realizowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym w pytaniu nr 5 obszarze:
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych
 Rozbudowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej
 Rozbudowa/modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki
rowerowe, parkingi, oświetlenie)
 Rozbudowa/modernizacja przedszkoli i szkół, poprawa jakości wyposażenia
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.
 Rozbudowa/modernizacja świetlic wiejskich i poprawa jakości ich wyposażenia
 Odnowa zabytków
 Inne – jakie? ...........................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne. Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

