Ankieta dotycząca głównych kierunków i celów rewitalizacji obszaru
na terenie Gminy Warlubie
Szanowni Mieszkańcy
Celem niniejszego badania jest poznanie opinii nt. głównych kierunków dla wyznaczonego na
podstawie analizy problemów społeczno-gospodarczych i analizy wskaźnikowej w ramach
Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie obszaru do rewitalizacji. Ankieta skierowana jest do
mieszkańców gminy Warlubie.. Prosimy o przekazanie głosu w dyskusji na temat oczekiwań, co do
wyznaczonego obszaru do rewitalizacji i kierunków działań w ramach rewitalizacji Gminy
Warlubie. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi. Ankieta jest dwustronna.
1. Jakie Pana (i) są główne problemy w Pana(i) miejscu zamieszkania, które powinny być
ujęte w działaniach rewitalizacyjnych
(Proszę zaznaczyć maksymalnie X po 3 odpowiedzi w każdej sferze)
Główne problemy w sferze społecznej
Niedostatek materialny rodzin-trudna sytuacja ekonomiczna
rodzin/osób
Alkoholizm
Narkomania
Bezrobocie
Osoby starsze pozostawione bez opieki
Przemoc w rodzinie
Chuligaństwo, wandalizm, przestępczość
Brak miejsca do uprawiania sportu/rekreacji
Brak miejsc z atrakcyjną ofertą kulturalną
Niska aktywność społeczeństwa

Inne –wskazać jakie:
Główne problemy w sferze gospodarczej w Pana(i) miejscu zamieszkania
Brak miejsc pracy
Brak terenów inwestycyjnych
Mała aktywność gospodarcza mieszkańców
Brak odpowiednich kwalifikacji osób na rynku pracy

Inne –wskazać jakie:
Główne problemy w sferze przestrzenno-technicznej w Pana(i) miejscu zamieszkania
Zły stan dróg
Niedostateczna ilość połączeń komunikacyjnych
Niedostateczny poziom dostępu do sieci kanalizacyjnej
Zły stan budynków publicznych i gospodarczych
Brak ścieżek rowerowych
Brak terenów zielonych i spacerowych
Brak boisk, placów i zabaw i miejsc rekreacji oraz integracji mieszkańców

Zdegradowana przestrzeń publiczna
Inne –wskazać jakie:
Główne problemy w sferze środowiskowej w Pana(i) miejscu zamieszkania
Nadmierne zanieczyszczenia powietrza
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Występowanie dzikich wysypisk
Wylewanie nieczystości do wód
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Jakie powinny być główne kierunki działań w ramach rewitalizacji Gminy Warlubie w
latach 2017-2020?
Proszę o wskazanie znakiem X 5 pozycji
a. Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
b. Zwiększenie ilości miejsc pracy
c. Wsparcie dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych
d. Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej
e. Nowe obiekty bazy sportowej
f. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej
g. Poprawa środowiska naturalnego
h. Ograniczenie patologii społecznych
i. Działania ograniczające ubóstwo i niedostatek materialny rodzin-pomoc
społeczna
j. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy
k. Możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych
l. Odnowa obiektów publicznych w Gminie
m. Poprawa jakości edukacji
n. Poprawa poziomu oferty w zakresie kultury, sportu, form spędzania czasu
wolnego
o. Inne (jakie?)
…………………………………………………………………………………………………...............

METRYCZKA
1. Imię i Nazwisko
2. Miejscowość zamieszkania……………………………
3. Płeć
a. Mężczyzna b. Kobieta
4. Wiek:
a. Do 18 lat
b. Od 18 do 24 lat
c. Od 25 do 39 lat
d. Od 40 do 59 lat
e. 60 lat i więcej
5. Wykształcenie:
a. Podstawowe/gimnazjalne
b. Zasadnicze zawodowe
c. Średnie
d. Wyższe
6. Reprezentowany sektor:
a. Rolnictwo
b. Przemysł
c. Usługi
d. Administracja
e. Uczeń/Student
f. Emeryt
g. Bezrobotny

Dziękujemy bardzo za wypełnienie Ankiety i udzielenie odpowiedzi!
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