Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
ANKIETA

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Miastków Kościelny!
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej Gminie. Uzyskane
informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań
Gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację
projektów.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut. W przypadku pól wyboru
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie
Gminy Miastków Kościelny do dn. 30 listopada 2016 roku lub uzupełnić on-line.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Miastków Kościelny wymaga programu
ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego?
(proszę wybrać jedną odpowiedź i zaznaczyć odpowiednią kratkę)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
2. Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w Gminie Miastków
Kościelny to:
(proszę wybrać max. 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)

Brak poczucia bezpieczeństwa
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Zły stan zasobów mieszkaniowych
Zły stan dróg i słaba komunikacja
Zły stan obiektów użyteczności publicznej
Zły stan zabytków
Niska estetyka otoczenia
Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa
Niewystarczająca baza kulturalno-edukacyjna
Inne ………………………………………………………………….

3. Najpoważniejsze problemy społeczne Gminy Miastków Kościelny to:
(proszę wybrać max. 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)

Odpływ ludzi młodych
Niewystarczające zasoby mieszkaniowe
Chuligaństwo i zagrożenie przestępczością
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
Niska aktywność społeczna mieszkańców
Słaba integracja lokalnej społeczności
Bezrobocie
Ubóstwo
Inne …………………………………………………………………..
4. Najpoważniejsze problemy ekonomiczne Gminy Miastków Kościelny to:
(proszę wybrać max. 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)

Brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych
Brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
Niewystarczająca liczba miejsc pracy
Zła gospodarka komunalna
Słaby rozwój handlu
Zły stan infrastruktury drogowej
Niewykorzystany potencjał turystyczny i słaba promocja gminy
Brak dostępu do nowoczesnych technologii (Internet, telefonia komórkowa itp.)
Inne …………………………………………………………………..
5. Czy uważa Pan/Pani wieś Zwola Poduchowna za obszar zdegradowany i
wymagający podjęcia działań rewitalizacyjnych:
(proszę wybrać jedną odpowiedź i zaznaczyć odpowiednią kratkę)
tak
nie

6. Jeżeli nie uważa Pan/Pani wsi Zwola Poduchowna za obszar zdegradowany,
proszę wskazać jaki obszar zaliczył(a)by Pan/Pani do obszarów
zdegradowanych?
(proszę opisać własnymi słowami)
…………………………………………………………………………………………................
........................................................................................................................................................

METRYCZKA
Płeć:

K

M

Wiek:
do 17 lat
18-25 lat
26-65 lat
powyżej 65 lat
Aktywność:
uczeń/student
osoba pracująca
emeryt/rencista

Miejsce zamieszkania:
Brzegi

Oziemkówka

Zasiadały

Glinki

Przykory

Zgórze

Kruszówka

Ryczyska

Zwola

Kujawy

Stary Miastków

Zwola

Miastków

Wola Miastkowska

Miastków

Zabruzdy

Kościelny

Poduchowna

Zabruzdy-Kolonia

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

