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ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH  

RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 

1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego  
i przestrzenno-środowiskowego w postaci GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY 
KRASNE na lata 2016-2022?  

 

Proszę wstawić „X” w jednej kolumnie. 

Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE 

    

 

2. Jaki obszar gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji?  

 

Proszę podać zakres terytorium - jego granice oraz jaki jest Pani(a) związek z tym terenem (np. 

miejsce zamieszkania, dawne/obecne miejsce pracy, miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej, miejsce rekreacji i wypoczynku)? 

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

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

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

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

 

3. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar, gminy jest zdegradowany?  

 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 kolumnach.  

 bezrobocie - brak miejsc pracy 

 przestępczość 

 patologie społeczne 

 niski poziom edukacji 

 niski poziom kapitału społecznego 

 słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 

 słaby rozwój handlu i usług 

 zanieczyszczone środowisko 

 małe zasoby mieszkaniowe 

 słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa 

 zły stan dróg i komunikacji 

 zły stan obiektów budowlanych 

 zły stan zabytków 

 niska jakość terenów publicznych 

 zdewastowane i opuszczone tereny poprzemysłowe /pokolejowe 

Inne (wpisać jakie): 
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4. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie 

rewitalizacji?  

 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 kolumnach. 

 brak miejsc pracy 

 brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych 

 brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami  

 brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 zła gospodarka odpadami, ściekami 

 niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań 

 zły stan zabytków 

 słaby rozwój handlu 

 niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw 

Inne (wpisać jakie): 

 

 

 

 

5. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie 

rewitalizacji? 

 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 kolumnach.    

 przestępczość 

 przestępczość młodocianych 

 chuligaństwo, wandalizm 

 bezrobocie 

 bieda 

 alkoholizm 

 przemoc w rodzinie 

 narkomania 

 bezdomność 

 utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół 

 niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia) 

 brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet) 

 emigracja z gminy młodych i dobrze wykształconych osób 

Inne (wpisać jakie): 
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6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać 

w procesie rewitalizacji? 

 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 4 kolumnach.    

 niska estetyka otoczenia – niska jakość urządzeń małej architektury  

 brak terenów zielonych i spacerowych, boisk, placów zabaw 

 brak ścieżek rowerowych 

 zły stan infrastruktury wokół budynków 

 chaos reklamowy 

 niedostateczna ilość miejsc parkingowych 

 zły stan technicznych budynków 

 brak infrastruktury technicznej ( np.: instalacji c.o., wod.-kan., gaz ) 

 brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców sołectw 

 
brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca 

zamieszkania 

 brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania 

 słaby przepływ informacji  w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania  

 
słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami 

publicznymi 

Inne (wpisać jakie): 

 

 

 

7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 

 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 kolumnach. 

 podniesienie standardu życia społeczeństwa 

 zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej 

 wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców 

 zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych 

 eliminacja patologii w społeczeństwie 

 włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług publicznych 

 pozyskanie inwestorów zewnętrznych 

 rozwój mikro i małej przedsiębiorczości 

 zwiększenie ilości i poprawa jakości punktów handlowych, rzemieślniczych i usługowych 

 zwiększenie ilości miejsc pracy 

 przeciwdziałanie bezrobociu 
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 poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej 

 polepszenie komunikacji na terenie gminy 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej 

 ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowiska naturalnego 

 odnowa i renowacja zabytków 

Inne (wpisać jakie): 
 
 

 

8. Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach programu rewitalizacji, 

chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe? 

 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………....................... 

 

9. Jak ocenia Pan/Pani elementy wpływające na warunki życia mieszkańców gminy?  
 
Proszę wstawić „X”, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze). 

 

Lp Elementy wpływające na warunki życia mieszkańców 
OCENA (w skali 1-5) 

1 2 3 4 5 

SFERA SPOŁECZNA 1 2 3 4 5 

1 Sytuacja na rynku pracy      

2 Dochody uzyskiwane przez mieszkańców      

3 Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne      

4 
Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 
oraz gimnazjach 

     

5 Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjach      

6 Dostępność opieki żłobkowej       

7 Dostępność opieki przedszkolnej      

8 Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego      

9 Bezpieczeństwo publiczne      

10 Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w gminie      

SFERA GOSPODARCZA 1 2 3 4 5 

1 Przedsiębiorczość mieszkańców      

2 Dostępność do handlu i usług na terenie gminy      
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3 System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości na terenie gminy      

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA, TECHNICZNA I ŚRODOWISKOWA 1 2 3 4 5 

1 
Dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej itd. 

     

2 Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych      

3 Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa      

4 Baza kulturalno-oświatowa      

5 Baza edukacyjna      

6 Zagospodarowanie i wykorzystanie zabytków      

7 Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza      

 

 

 

METRYCZKA 

Informacje o osobie wypowiadającej się (wstawiamy krzyżyk w odpowiedniej kratce) 

 

M.1. Płeć 

1. Mężczyzna  

 2. Kobieta 

 

M.2. Wiek: (Przedziały w latach) 

 1. Do 18 lat 

 2. Od 18 do 24 lat 

 3. Od 25 do 29 

 4. Od 30 do 39 lat 

 5. Od 40 do 49 lat  

 6. Od 50 do 59 lat 

 7. 60 lat i więcej 

 

M.3. Wykształcenie: 

 1. Niepełne podstawowe 

 2. Podstawowe 

 3. Gimnazjalne 

 4. Zasadnicze zawodowe 

 5. Średnie 

 6. Policealne/ niepełne wyższe 

 7. Wyższe 

 

M.4. Czy Pan(i) pracuje zawodowo, jako: 

 1. Pracownik najemny w sektorze prywatnym. 

 2. Pracownik gospodarki uspołecznionej. 

 3. Pracuje na własny rachunek. 

 4. Nie pracuje. 

 5. Inne, (jakie?) 
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M.5. Ile osób, razem z Panem(Panią), należy do Pana(i) gospodarstwa domowego? 
1. Ogółem---------------------------------- 
2. W tym pracujących ------------------ 
3. Dzieci na utrzymaniu---------------- 

 

M.6. Które ze zdań najlepiej określa Pana(i) odczucia dotyczące poziomu życia Pana(i) rodziny? 

 1. Żyje się nam dostatnio 

 2. Jakoś sobie radzimy 

 3. Żyjemy przeciętnie 

 3. Dość trudno jest nam przeżyć 

 4. Bardzo trudno jest nam przeżyć. 

 

M.7. Proszę wskazać na terenie którego sołectwa gminy Krasne Pan(i) mieszka: 

 1.  Sołectwo Krasne 

 2.  Sołectwo Malawa 

 3.  Sołectwo Palikówka  

 4.  Sołectwo Strażów 

 

 

 


