KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWILCZA NA LATA 2016-2025
Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów, na których występują problemy w sferze
społecznej, technicznej, gospodarczej lub środowiskowej. Przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców.
W związku z przystąpieniem do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2025, prosimy
o wypełnienie ankiet. Będzie można je składać osobiście w Urzędzie Gminy w Świlczy
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

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do 31 lipca 2016 roku.

Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu projektu!
1.

Proszę wskazać co Pani/Pana zdaniem stanowi o atrakcyjności Gminy? Proszę wstawić „X” w maksymalnie 2 kolumnach.
Walory
przyrodnicze

2.

Walory
historyczne

Atrakcyjność dla
inwestorów

Infrastruktura

Raczej TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

Wstępnie wskazano poniższe obszary na których stwierdzono występowanie problemów. Czy uważa Pan(i), że
powinny zostać one poddane działaniom rewitalizacyjnym? Proszę wstawić „X” w dowolnej ilości kolumn.

Błędowa Zgłobieńska

4.

Oferta kulturalna

Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Świlcza potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennośrodowiskowego poprzez realizację działań w zakresie rewitalizacji? Proszę wstawić „X” w 1 kolumnie.
Zdecydowanie TAK

3.

Oferta
turystyczna

Bratkowice

Mrowla

Świlcza

Trzciana

Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach.
zanieczyszczone środowisko

słaby rozwój handlu i usług

patologie społeczne

słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa

przestępczość

zły stan dróg i komunikacji

mało lub brak miejsc pracy

zły stan zabytków

małe zasoby mieszkaniowe

inne (jakie) : …………………………………………………….………..

niska aktywność mieszkańców
5.

Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać
Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach.

w procesie rewitalizacji?

brak miejsc pracy

niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań

słaby rozwój handlu

zły stan zabytków

brak lub zbyt mała ilość połączeń
komunikacyjnych z innymi ośrodkami

niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich
przedsiębiorstw

brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

zła gospodarka odpadami, ściekami

inne (jakie):………………….……………..………………..……

6.

Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?
Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 wierszach.
przestępczość

przestępczość młodocianych

bezrobocie

chuligaństwo

bieda

utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół

alkoholizm

niedobór instytucji/organizacji pomagających w znalezieniu pracy
(przekwalifikowanie, szkolenia)

przemoc w rodzinie

niewystarczający lub brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)

narkomania

emigracja z Gminy młodych i dobrze wykształconych osób

mało organizacji
pozarządowych
7.

inne (jakie):………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?
Proszę wstawić „X” w maksymalnie 4 wierszach.
zły stan estetyczny otoczenia

zły stan nawierzchni dróg

brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalnorekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca
zamieszkania

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących
najbliższego otoczenia zamieszkania

zły stan infrastruktury wokół budynków publicznych

brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania

brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców
Gminy

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między
mieszkańcami a władzami publicznymi

niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu dla
osób starszych (seniorów)

niewystarczający poziom skanalizowania i
zwodociągowania gminy

inne (jakie):……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
8.

Proszę wypisać jakie przedsięwzięcia/ inwestycje/ projekty widziałby Pan(i), aby zrealizować w ramach programu
rewitalizacji?

Inwestycyjne, typu:
- budowa obiektów kultury - jakich?
- budowa infrastruktury turystycznej - jakiej?
- zagospodarowanie obszaru- w jaki sposób?
- utworzenie miejsc wypoczynkowych - jakich?
- utworzenie organizacji pozarządowych - jakich? itp.

................................................................................................................

Społeczne, typu:
- szkolenia - jakie?
- wydarzenia integrujące mieszkańców - jakie?
- warsztaty i pokazy - jakie?
- wsparcie przedsiębiorczości - w jakiej formie?
- aktywizacja bezrobotnych - w jaki sposób?
- aktywizacja osób starszych - poprzez jakie działania? itp.

...............................................................................................................

