ANKIETA
Rewitalizacja w Gminie Kamienica
Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów i zjawisk kryzysowych
oraz potrzeb i oczekiwanych działań, w związku planowanym procesem rewitalizacji na wyznaczonych
podobszarach rewitalizacji, obejmujących swoim zasięgiem zamieszkałe części sołectw Kamienica Górna oraz
Szczawa.

1. Jak ocenia Pan/Pani powyższy element wpływający na warunki życia mieszkańców wyznaczonych
podobszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica?
(proszę zaznaczyć stawiając x, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze).
Lp.

Elementy funkcjonowania

1

OCENA (w skali 1-5)
2
3
4

5

SFERA SPOŁECZNA
1.

Sytuacja na rynku pracy

2.

Dochody uzyskiwane przez mieszkańców

3.

Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne

4.

Dostępność opieki przedszkolnej

5.

Dostępność opieki żłobkowej

6.

Poziom edukacji oraz dostępność i zróżnicowanie oferty zajęć
pozalekcyjnych w szkołach

7.

Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego

8.

Poziom bezpieczeństwa publicznego

9.

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej
SFERA GOSPODARCZA

10.

Przedsiębiorczość mieszkańców

11.

Dostępność do handlu i usług

12.

System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości

13.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA, TECHNICZNA I ŚRODOWISKOWA
Dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej,
kanalizacyjnej itd.
Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych

14.
15.
16.
17.

Dostępność i stan bazy sportowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej
Zagospodarowanie oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
i naturalnego
Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza

2. Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/Pani, powinno zostać osiągniętych w wyniku
przeprowadzonego procesu rewitalizacji? (proszę zaznaczyć 5 wybranych odpowiedzi - stawiając x)
1.

Wzrost wykształcenia i umiejętności
mieszkańców



8.

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznych



2.

Włączenie społeczne osób wykluczonych
i/lub zagrożonych marginalizacją



9.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i drogowej



3.

Zwiększenie integracji mieszkańców
i pobudzenie ich aktywności lokalnej



10.

Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej
i rekreacyjnej



4.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego



11.

Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej



5.

Poprawa jakości i zwiększenie
dostępności usług publicznych



12.



6.

Pozyskanie inwestorów zewnętrznych



13.

Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości
środowiska naturalnego
Odnowa, ochrona i udostępnianie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

7.

Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości



14. Inne (jakie?) 




3. Inne uwagi/sugestie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

