
ANKIETA DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
 
Szanowni Państwo!  
Gmina Podegrodzie przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Celem 
badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, 
problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie 
społeczno-gospodarcze.  
 
Zachęcamy także do aktywnego udziału w tworzeniu dokumentu. Informacje o sposobie włączenia 
się w kształtowanie strategii rewitalizacji będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy 
http://www.podegrodzie.pl/ w zakładce „GMINNY PROGRAM REWITALZIACJI” 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 min. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony  
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji.  
 

1. Mój stosunek do Gminy Podegrodzie: 
 1.1.   Jestem bardzo związany(a) z gminą/miejscowością i dobrze mi się tu żyje 
 1.2.   Pomimo pewnych braków lubię moją gminę/miejscowość 
 1.3.   Gmina/miejscowość jak wiele innych ani lepsze ani gorsze 
 1.4.   Mieszkam tu bo mam tu pracę/dom/znajomych/rodzinę ale gdybym mógł(a) to bym się 

wyprowadził(a) 
 1.5.   Mam dość Gminy Podegrodzie i dążę do zmiany miejsca zamieszkania 

2. Jakie są mocne strony Gminy Podegrodzie: 
 2.1   Walory przyrodnicze 
 2.2   Dostęp do usług publicznych (opieka zdrowotna, opieka społeczna, policja, straż pożarna) 
 2.3   Kultywowanie tradycji kulturalnych i ludowych 
 2.4   Dobrze działające kluby sportowe i kola gospodyń 
 2.5   Baza infrastrukturalna oświaty (wyremontowane budynki oświatowe, dobre wyposażenie szkół, sale 

gimnastycznych i boiska) 
 2.6   Inne – jakie? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Jakie są Pana(i) zdaniem główne problemy Gminy Podegrodzie: 
 3.1.   Bezrobocie      
 3.2.   Ubóstwo 
 3.3.   Zła sytuacja mieszkaniowa (ilość i jakość mieszkań)  
 3.4.   Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc) 
 3.5.   Wadliwa  lub niewystarczająca infrastruktura publiczna (stan dróg i ciągów pieszych,  oświetlenie 

miejskie, oznakowanie, ilość i stan śmietników w przestrzeni publicznej itp.)  
 3.6.   Ograniczone możliwości odpoczynku i rekreacji (brak ścieżek rowerowych, terenów zielonych, 

obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw) 
 3.7.   Brak oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla osób w różnym wieku 
 3.8.   Niewykorzystywany potencjał kulturowy gminy/miejscowości 
 3.9.   Brak zaangażowania mieszkańców w życie gminy/miejscowości 
 3.10.   Niski poziom przedsiębiorczości  
 3.11.   Niski poziom dochód mieszkańców 
 3.12.   Zanieczyszczenie środowiska 
 3.13.   Inne – jakie? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



4. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być 
podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych: 

 4.1.   Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych 
 4.2.   Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp. 
 4.3.   Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 
 4.4.   Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 
 4.5.   Rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie 
 4.6.   Poprawa dostępu do usług dla osób starszych 
 4.7.   Poprawa dostępu do usług zdrowotnych 
 4.8.   Organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, integracyjnym dla 

mieszkańców 
 4.9.   Zwiększenie ilości patroli policyjnych 
 4.10.   Inne – jakie? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. Proszę wskazać 2 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być 
podejmowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych: 

 5.1.   Promowanie różnorodnych form samozatrudnienia 
 5.2.   Programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej 

działalności gospodarczej 
 5.3.   Programy wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych w tworzeniu własnej działalności 

gospodarczej 
 5.4.   Rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie gminy 
 5.5.   Udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych 
 5.6.   Inne – jakie? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być 
realizowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych  
i technicznych: 

 6.1.   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych 
 6.2.   Rozbudowa/modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 
 6.3.   Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 
 6.4.   Rozbudowa/modernizacja infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, 

oświetlenie) 
 6.5.   Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 

wyposażenia 
 6.6.   Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
 6.7.   Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych 
 6.8.   Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 
 6.9.   Rozbudowa/modernizacja obiektów kultury (biblioteki, GOK, świetlice) i poprawa jakości ich 

wyposażenia 
 6.10.    Inne – jakie? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

METRYCZKA 

1. Pani/Pana wiek   poniżej 18 lat     18-24      25-44      45-64      65 i więcej 
2. Pani/Pana płeć?    kobieta           mężczyzna 
3. Pani/Pana wykształcenie?   podstawowe     zawodowe    średnie    wyższe 
4. Pani/Pana aktywność zawodowa?   uczeń/student    pracujący    bezrobotny    przedsiębiorca    
 rolnik     emeryt/rencista 

5. Proszę podać nazwę miejscowości, którą Pan/Pani zamieszkuje:…………………………………………………………… 
 


