Szanowni Państwo,
W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Krupski Młyn nad opracowaniem „Lokalnego
Programu

Rewitalizacji

Gminy

Krupski

Młyn”,

pragniemy

zachęcić

Państwa

do wypełnienia poniższej ankiety, która będzie podstawą do określenia problemów
występujących na obszarze gminy oraz wskazania działań do ich zniwelowania. Zebrane dane
ankietowe, będą elementem pogłębionej diagnozy sytuacji kryzysowej, która jest podstawą
do wyznaczenia (delimitacji) strategicznych obszarów rewitalizacji gminy.
Informujemy że ankieta ma charakter anonimowy.
Wypełnioną ankietę prosimy do dnia 8 lipca 2016 roku.:
-

przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9,

42-

693 Krupski Młyn, lub
-

złożyć w Sekretariacie (pok. Nr 20) lub w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Krupski Młyn,

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, lub
-

przesłać drogą elektroniczną na e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
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ANKIETA NR 2 DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA REWITALIZACJI
W GMINIE KRUPSKI MŁYN
1. Prosimy o określenie głównych problemów społecznych występujących na obszarze Państwa
zamieszkania. Spośród wymienionych problemów proszę ocenić skalę ich występowania (Proszę
o wybranie 3 najważniejszych problemów i wpisać cyfry od 1 do 3, gdzie 1 oznaczać będzie, że ten
problem powinien być rozwiązany jako pierwszy, a 3 oznaczać będzie, że rozwiązanie tej kwestii
jest najmniej ważne)
bieda i ubóstwo

defaworyzacja i wykluczenie grup społecznych

alkoholizm, narkomania, dopalacze

dewastacja mienia

bezrobocie
przestępczość i chuligaństwo

przemoc w rodzinie
inne (jakie? - wymienić)
………………………………………….

bezdomność

2. Prosimy o wskazanie na obszarze gminy Krupski Młyn, miejsca, które zdaniem Pana/Pani jest lub
może być szczególnie ważne z punktu widzenia kreowania życia społecznego na terenie gminy.
(Proszę o wskazanie konkretnej lokalizacji i krótkie uzasadnienie wyboru)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Prosimy o określenie głównych problemów przestrzenno-funkcjonalnych/technicznych lub
środowiskowych występujących na obszarze Państwa zamieszkania. Spośród wymienionych
problemów proszę ocenić skalę ich występowania (Proszę o wybranie 4 najważniejszych
problemów i wpisać cyfry od 1 do 4, gdzie 1 oznaczać będzie, że ten problem powinien być
rozwiązany jako pierwszy, a 4 oznaczać będzie, że rozwiązanie tej kwestii jest najmniej ważne)
brak oświetlenia w miejscach
niebezpiecznych
brak monitoringu w miejscach
niebezpiecznych

zły stan infrastruktury technicznej (sieci:
elektryczna, wod.-kan., ciepłownicza, gaz)
zły stan infrastruktury komunikacyjnej (drogi,
chodniki)

niewystarczająca ilość obiektów
społeczno - edukacyjnych

zły stan budynków publicznych

niewystarczająca ilość miejsc kulturalnorekreacyjnych

zły stan estetyczny przestrzeni publicznej

niewystarczająca ilość miejsc do spędzania
czasu wolnego

nie dostosowanie przestrzeni publicznej do
potrzeb osób niepełnosprawnych

zły stan środowiska naturalnego

inne (jakie? - wymienić)
………………………………………….
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4. Prosimy o określenie głównych problemów gospodarczych na obszarze Państwa zamieszkania.
Spośród wymienionych problemów proszę ocenić skalę ich występowania (Proszę o wybranie 3
najważniejszych problemów i wpisać cyfry od 1 do 3, gdzie 1 oznaczać będzie, że ten problem
powinien być rozwiązany jako pierwszy, a 3 oznaczać będzie, że rozwiązanie tej kwestii jest
najmniej ważne)

brak miejsc pracy
mała aktywność osób bezrobotnych
mała aktywność małych i średnich przedsiębiorstw
brak odpowiednich terenów inwestycyjnych
brak promocji terenów inwestycyjnych
brak wsparcia tworzenia własnej działalności gospodarczej
słaby rozwój handlu i usług
słaby rozwój branży turystycznej
inne (jakie? - wymienić) …………………………………………………………………………………………………..………………

5. Prosimy o określenie jakie wg Pana/Pani, powinny zostać osiągnięte efekty w procesie
rewitalizacji? (Proszę o wybranie 1 lub więcej odpowiedzi)
edukacja i działania aktywizujące grupy
defaworyzowane
wsparcie i działania integrujące społeczność
lokalną

poprawa stanu środowiska naturalnego
poprawa infrastruktury technicznej

przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym

poprawa infrastruktury komunikacyjnej

aktywacja osób bezrobotnych

poprawa stanu budynków publicznych

poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej

zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych i
komunalnych

tworzenie odpowiednich warunków dla
funkcjonowania organizacji pozarządowych

zwiększenie ilości miejsc pracy

dostosowanie oferty społeczno-edukacyjnej
do potrzeb mieszkańców

wsparcie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw

dostosowanie oferty kulturalno-rekreacyjnej
do potrzeb mieszkańców

tworzenie warunków do zakładania własnej
działalności gospodarczej

tworzenie przestrzeni publicznej do
spędzania czasu wolnego

przygotowanie terenów inwestycyjnych
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poprawa stanu estetycznego przestrzeni
publicznej

promocja terenów inwestycyjnych

dostosowanie przestrzeni publicznej do
potrzeb osób niepełnosprawnych

inne (jakie? - wymienić)
…………………………………………………………………….

6. Prosimy o wskazanie jakie zidentyfikowane przez Pana/Panią działania rewitalizacyjne na obszarze
gminy Krupski Młyn, mogą Pana/Pani zdaniem pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie problemów
w sferze społecznej, przestrzenno - funkcjonalnej i technicznej, środowiskowej oraz gospodarczej
(Proszę o podanie konkretnej lokalizacji i proponowanego działania)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Prosimy o określenie jakie grupy wg Pana/Pani powinny być głównymi odbiorcami działań
rewitalizacyjnych na wybranym do tego celu obszarze? (Proszę o wybranie 1 lub więcej odpowiedzi)
rodziny z małymi dziećmi
dzieci
młodzież
osoby starsze
osoby niepełnosprawne
osoby bezrobotne
osoby zagrożone ubóstwem
osoby zagrożone patologiami
osoby zagrożone innymi wykluczeniami (jakie? - wymienić) ……………………………………..…………………….

Metryczka (Proszę o zaznaczenie odpowiedniej opcji w każdej dziedzinie)
Płeć:



Kobieta
Mężczyzna

Wiek:





15-24
25-34
35-64
65 i więcej

Wykształcenie:
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 Podstawowe lub gimnazjalne
 Zasadnicze zawodowe
 Średnie
 Wyższe
 Inne: …………………………………………
Miejsce zamieszkania:
 Krupski Młyn
 Kolonia Ziętek
 Potępa
 Kanol
 Żyłka
 Odmuchów
Ulica zamieszkania (Proszę o uzupełnienie nazwy ulicy)
…………………………………………………………………………………………………
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