KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GNIEWOSZÓW NA LATA 2016-2023
Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów, na których występują problemy w sferze
społecznej, technicznej, przestrzennej, gospodarczej lub środowiskowej.
W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023,
prosimy o wypełnienie ankiet. Będzie można je składać osobiście w Urzędzie Gminy Gniewoszów lub przesłać listownie na adres
Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, skrytka 62, 30-394 Kraków
lub mailem na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl

Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu projektu!
1.

Proszę wskazać co Pan(i) zdaniem stanowi o atrakcyjności Gminy? Proszę wstawić „X” w maksymalnie 2 kolumnach.
Walory
Walory
Oferta
Oferta
Atrakcyjność dla
Infrastruktura
przyrodnicze
historyczne
turystyczna
kulturalna
inwestorów

2.

Czy Pan(i) zdaniem Gmina potrzebuje programu na rzecz ożywienia gospodarczego, społecznego
i przestrzenno-środowiskowego? Proszę wstawić „X” w 1 kolumnie.
Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE

3.

Wstępnie wskazano poniższe obszary, na których stwierdzono występowanie problemów. Które z nich Pan(i)
zdaniem powinny zostać poddane działaniom rewitalizacyjnym?
INNE, jakie?
Boguszówka
Gniewoszów
Mieścisko
Marianów
……………………..

Oleksów

4.

Regów Stary

Sarnów

Wólka Bachańska

Zwola

Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze społecznej:
NIE (proszę przejść do pytania 5.)
TAK (proszę wypełnić poniższą tabele)
Jakie problemy występują w sferze społecznej?

5.

przestępczość

niska samoorganizacja i aktywność mieszkańców

bezrobocie
ubóstwo
patologie społeczne

emigracja z gminy młodych i wykształconych osób
brak organizacji integrujących mieszkańców
niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu dla osób starszych

mało organizacji
pozarządowych

niewystarczający dostęp do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)
inne (jakie):…………………………………………………………………………………………

Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze gospodarczej :
NIE (proszę przejść do pytania 6.)
TAK (proszę wypełnić poniższą tabele)
Jakie problemy występują w sferze gospodarczej?
brak miejsc pracy

niewielka ilość małych i średnich przedsiębiorstw

słaby rozwój handlu i sektora usług

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

brak lub zła jakość terenów
inwestycyjnych
6.

brak szkoleń/kursów podnoszących kwalifikację
inne (jakie):………………….……………..………………..……………………

Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze technicznej:
NIE (proszę przejść do pytania 7.)
TAK (proszę wypełnić poniższą tabele)

Jakie problemy występują w sferze technicznej?
zły stan nawierzchni dróg

zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami

niewystarczający poziom
skanalizowania gminy

zła gospodarka odpadami, ściekami

niewystarczający poziom
zwodociągowania gminy

infrastruktura nie dostosowana dla osób
niepełnosprawnych/starszych

brak chodników

nieefektywne i przestarzałe systemy grzewcze w budynkach

słabo rozwinięta baza turystyczna
7.

Inne (jakie?)…………………………………………………………...…

Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
NIE (proszę przejść do pytania 8.)
TAK (proszę wypełnić poniższą tabele)
Jakie problemy występują w sferze przestrzenno-funkcjonalnej?
zły stan estetyczny otoczenia

zły stan zabytków

brak planu zagospodarowania przestrzennego

znaczna odległość z miejsca zamieszkania do
szkół/przedszkoli

zły stan infrastruktury wokół budynków
publicznych

brak lub zły stan terenów rekreacyjnowypoczynkowych

niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań
8.

Inne (jakie?)…………………………………………………………...…

Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze środowiskowej:
NIE (proszę przejść do pytania 9.)
TAK (proszę wypełnić poniższą tabele)
Jakie problemy występują w sferze środowiskowej?
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

hałas

zanieczyszczenie wód podziemnych

niska świadomość ekologiczna

zanieczyszczenie wód powierzchniowych
9.

Inne (jakie?)…………………………………………………………...…

Proszę wpisać jakie przedsięwzięcia/ projekty chciałby Pan(i), aby zostały zrealizowane w ramach programu
rewitalizacji:
Inwestycyjne
budowa lub przebudowa obiektów kultury - jakich? …………………………………………………...................
budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej - jakiej? …………………………………………………...
zagospodarowanie przestrzenne obszaru- w jaki sposób? ………………………………………………………...
budowa lub rozbudowa infrastruktury technicznej - jakiej? …………………………………………………......
INNE – jakie? …………………………………………………...
Społeczne
szkolenia, kursy - jakie? …………………………………………………...............................................
wydarzenia integrujące mieszkańców - jakie? …………………………………………………...
warsztaty, pokazy - jakie? …………………………………………………..........................................
wsparcie przedsiębiorczości - w jakiej formie? …………………………………………………...
aktywizacja osób starszych – w jaki sposób? …………………………………………………...
INNE – jakie? …………………………………………………...

