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ANKIETA – diagnoza stanu istniejącego na potrzeby opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Koziegłowy do 2020 roku 
Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Bardzo prosimy o 
zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie diagnozy i wyboru 
obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, jak również sformułowania celów oraz projektów. Zależy nam, aby każdy mieszkaniec 
skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach. Chcielibyśmy, aby Lokalny Program Rewitalizacji był 
naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział, a założone cele i projekty były skutecznie realizowane w 
perspektywie najbliższych lat. 
 
Wypełnioną ankietę prosimy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy lub przesłać pod 
adres e-mail: um@kozieglowy.pl do dnia 31.08.2015r. 
 
   
 
1. Proszę wskazać obszar lub kilka obszarów, które borykają się z największą liczbą problemów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, 
jak również zaznaczyć dany problem lub problemy znakiem „x”. Dodatkowo prosimy o wskazanie przedsięwzięć, które miałyby 
największy wpływ na zniwelowanie problemu (inwestycji, lub zadań społecznych): 
 

Obszar (y) o największych problemach: 

Problemy 
 

 

 

……………………… 

 
 

 
………………………. 

 

 

 

………………………. 

 

 

 

………………………. 

 

 

 

………………………. 

Niski poziom rozwoju 
przedsiębiorczości      

Duży udział osób w wieku 
starszym (poprodukcyjnym)      

Duży udział osób korzyst. z 
zasiłków i pomocy społ.      

Ubóstwo /bieda 
      

Przemoc w rodzinie 
      

Przestępstwa 
      

Wysokie bezrobocie 
      

Ograniczony dostęp do 
edukacji 

 
     

Alkoholizm 
      

Narkomania 
      

Zanieczyszczenie 
środowiska      

Małe zasoby 
mieszkaniowe, w tym: 
socjalne i komunalne 

     

Złe warunki mieszkaniowe, 
w tym brak toalety, 
ogrzewania, wody 

     

Pustostany 
      

Zły stan techniczny 
budynków publicznych      

Słaby rozwój usług i handlu 
      

Inne, jakie?............ 
      

Propozycja 
przedsięwzięć, które 

zmniejszyłyby problemy 
(w tym: zadania 

infrastrukturalne i 
społeczne): 
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2. Proszę ocenić warunki życia / działalności na wskazanych powyżej obszarze/obszarach – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi 
(symbolem „x”): 

 

Jakość, warunki życia / ocena Bardzo dobre dobre Średnie/ 
przeciętne złe Bardzo złe 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości      

dostęp do instytucji, placówek usługowych      

dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji oraz form 
spędzania wolnego czasu      

dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki      

poziom oferty i wydarzeń kulturalnych      

stan środowiska naturalnego      

walory krajobrazowe      
zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: 
place, skwery, rynki, miejsca spotkań)       

stan i jakość dróg       

dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociąg)      

dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)      

dostępność transportu publicznego      

bezpieczeństwo publiczne      

poziom wykształcenia mieszkańców      

rynek pracy (możliwość zatrudnienia)      

dostępność i jakość opieki społecznej       

dostępność i jakość opieki zdrowotnej      

dostępność i jakość edukacji przedszkolnej      

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie 
podstawowym        

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie 
gimnazjalnym      

usługi turystyczne      

dostępność do bazy gastronomicznej i noclegowej      

dostęp do internetu      

dostęp do usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną (przez internet)      

dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje      

aktywność środowisk lokalnych      

rolnictwo      

mieszkalnictwo komunalne, socjalne      

Infrastruktura i usługi dla osób starszych      

inne (jakie?)……………………..      
 

 
3. Jakie najważniejsze efekty powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu rewitalizacji na wskazanym obszarze (obszarach)? – proszę 
o zaznaczenie maksymalnie 5  odpowiedzi (symbolem „x”): 
 

Priorytety  
Proszę o zaznaczenie maksymalnie 

5 odpowiedzi (symbolem „x”) 

zwiększenie integracji mieszkańców i aktywności społecznej  
utworzenie  nowych miejsc pracy  
przyciągnięcie nowych inwestorów  
udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: programy aktywizacji, ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje)  
eliminacja patologii społecznych oraz włączenie społeczne osób wykluczonych  
zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii społecznych  
poprawa bezpieczeństwa publicznego  
odnowa zabytków i obiektów o znaczeniu kulturowym  
rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)  
poprawa komunikacji i dostępności transportowej m.in. poprzez budowę nowych i modernizację 
istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych  

 

zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań, w tym: komunalnych i socjalnych  
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poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym:  budynki, place, miejsca spotkań)  
poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  
poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej  
poprawa dostępu do usług dla osób starszych (w tym: opieki)  
poprawa jakości edukacji, modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół   
rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej  
poprawa jakości środowiska naturalnego  
poprawa oferty spędzania wolnego czasu i rozwój obiektów sportu, rekreacji, kultury i rozrywki  
rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)  

rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)  
monitoring gminy  
inne  (jakie?)…………….  

 
 

4. Inne wnioski i propozycje do Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

METRYCZKA  (proszę wstawić symbol „x” lub uzupełnić dane) 

Aby przybliżyć obraz respondentów, prosimy o  odpowiedzieć na poniższe pytania: 
1 Pani/Pana wiek? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwy przedział): 

□  18 – 25 □ 26 – 35  □ 36 – 50  □ 51 – 65    □ 66 i więcej 

2 Pani/Pana  płeć? (zaznacz znakiem „x” właściwą):      □ Kobieta    □ Mężczyzna 

3 Pani/Pana wykształcenie? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź) 

□ Podstawowe      □ Zawodowe    □ Średnie     □ Wyższe 

4 Pani/Pana  aktywność zawodowa? (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź) 

□ Własna działalność gospodarcza  □  Praca u pracodawcy sektora prywatnego 

□  Uczę się /studiuję   □  Praca w sektorze publicznym 

□ Bezrobotny    □  Praca w organizacji pozarządowej 

□ Emeryt/rencista    □ Rolnik 

□ inna, jaka? ……………………………………………………….. 

5 Mieszkam na obszarze Gminy, w miejscowości…………………………………… (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź): 

□  Od urodzenia □ Od roku………………     □ nie dotyczy 

6 Pracuję / prowadzę działalność gospodarczą na terenie Gminy (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź): 

□  tak □ nie 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety. 


