Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Szanowni Państwo,
W związku z planowanymi do realizacji działaniami w zakresie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
przeprowadzamy wśród mieszkańców Gminy ankietę, która ma na celu zebranie Państwa opinii nt. problemowych
obszarów gminy oraz oczekiwanych działań, które wpłyną na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych
obszarów w Gminie i ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Mając na uwadze fakt, iż obszary zdegradowane to obszary, w
których koncentrują się negatywne zjawiska społeczne: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, a także
niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący
problemami gospodarczymi, środowiskowymi) oraz przestrzenno-funkcjonalnymi (niewystarczające zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, niezaspokojenie potrzeb kulturalno-edukacyjnych mieszkańców).
Zebrane informacje posłużą do opracowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria
Zebrzydowska. Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na odpowiedź na pytania zawarte w tej ankiecie.
Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym. Proszę o zaznaczenie
jednej odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X” chyba, że informacja w danym pytaniu stanowi inaczej. Dziękujemy!
METRYCZKA
Proszę o zakreślenie znakiem „X” wybranej opcji odpowiedzi
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1. Płeć
kobieta
mężczyzna
4. Status społeczno-zawodowy
pracujący w sektorze administracji publicznej
pracujący w firmie państwowej
pracujący w firmie prywatnej
prowadzący własną działalność gospodarczą
uczeń/student
emeryt/rencista
bezrobotny
inny
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2. Wiek
15-19
20-24
25-44
45-66
67+
5. Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie

3. Stan cywilny
panna/kawaler
mężatka/żonaty
rozwódka/rozwodnik
wdowa/wdowiec

o
o
o
o
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6.
o
o
o
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Sytuacja materialna
zdecydowanie dobra
raczej dobra
raczej zła
zdecydowanie zła

1. W której z poniższych sołectw Gminy Kalwaria Zebrzydowska Pan/Pani mieszka?:
Barwałd Główny
Barwałd Średni
Brody
Bugaj
Leńcze
Podolany
Przytkowice
Stanisław Dolny
Stanisław Dolny Dolany
Zarzyce Małe
Zarzyce Wielkie
Zebrzydowice
Zebrzydowice Bieńkowskie
Osiedle Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej
Osiedle Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej
2. Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Kalwaria Zebrzydowska wymaga programu ożywienia społeczno-gospodarczego,
i przestrzenno-środowiskowego?:
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska
3. Który Obszar Gminy powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji? (na obszarze występuje koncentracja
negatywnych zjawisk (problemy wymienione w punkcie 5, 6, 7) Proszę o wskazanie nazwy sołectwa, ulicy, nr działki:

4. Proszę wskazać Pana/Pani związek z wybranym obszarem, wymagającym rewitalizacji: (można zaznaczyć kilka
odpowiedzi).
miejsce zamieszkania
miejsce pracy
miejsce wypoczynku
inne: jakie?

5. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy społeczne występujące na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią
do rewitalizacji: (max 3 odpowiedzi) - PROSIMY O WPISANIE PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI NUMERU, ZGODNIE
Z JEJ WAGĄ/ZNACZENIEM
bezrobocie
ubóstwo
niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji
zwiększanie liczby osób wymagających wsparcia
starzejące się społeczeństwo
wysoka przestępczość
występowanie patologii społecznych (alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania)
niewystarczający udział w życiu publicznym i kulturalnym
odpływ ludzi młodych do Krakowa, Wadowic
niewystarczające zasoby mieszkaniowe komunalne
niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej
innejakie?

6.

Proszę wskazać najważniejsze Pana/Pani zdaniem problemy gospodarcze, które powinny być rozwiązane w celu
ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji:
(max 3 odpowiedzi) - PROSIMY O WPISANIE PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI NUMERU, ZGODNIE
Z JEJ WAGĄ/ZNACZENIEM
niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw
niska przedsiębiorczość mieszkańców
niewykorzystanie potencjału turystycznego
niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
niewystarczająca promocja gminy w tym obszaru wskazanego do rewitalizacji
słabo rozwinięty sektor usług (bankowy, noclegowy, gastronomiczny, itd.)
brak terenów inwestycyjnych

innejakie?
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7.

Proszę wskazać najpoważniejsze problemy związane ze środowiskiem naturalnym oraz zagospodarowaniem
przestrzennym na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji: (max 3 odpowiedzi) - PROSIMY
O WPISANIE PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI NUMERU, ZGODNIE Z JEJ WAGĄ/ZNACZENIEM
zanieczyszczenie środowiska naturalnego
niska świadomość mieszkańców w zakresie działań dotyczących ekologii
zaniedbane parki, skwery, place zabaw
niska estetyka przestrzeni publicznej
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna w zakresie dróg, parkingów,
chodników i oświetlenia
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura w zakresie sieci kanalizacyjnej, wodnej,
elektrycznej, cieplnej, telekomunikacyjnej
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, ośrodki
zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji)
niski poziom obsługi komunikacyjnej (drogi, parkingi, oświetlenie, brak ścieżek
rowerowych)
zły stan obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytkowych

innejakie?

8.

Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych, które powinny
być realizowane na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji w celu ograniczenia negatywnych
zjawisk-- PROSIMY O WPISANIE PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI NUMERU, ZGODNIE Z JEJ WAGĄ/ZNACZENIEM
rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej
rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej - towarzyszącej (chodniki, ścieżki
rowerowe, parkingi, oświetlenie)
rozbudowa/modernizacja infrastruktury edukacyjnej: przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów
rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
zagospodarowanie przestrzeni publicznych np. parków, skwerów, placów zabaw
rozbudowa infrastruktury technicznej (np. instalacja c.o., wod.-kan., gaz)
rozbudowa/modernizacja infrastruktury kulturalnej (Centrum Kultury, Sportu i turystyki,
Biblioteka Publiczna wraz z filiami,)
budowa/modernizacja infrastruktury placówek opiekuńczych: domy opieki, domy
pomocy społecznej, domy seniora, zakłady opiekuńczo - lecznicze

innejakie?

9.

Proszę wskazać 2 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu
ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do
rewitalizacji:
programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem
własnej działalności gospodarczej
programy wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych w tworzeniu własnej
działalności gospodarczej
ODWRÓĆ!
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programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób bezrobotnych
rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących
na terenie obszaru wskazanego do rewitalizacji
udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych
innejakie?

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie!
Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 19.09.2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska lub wysyłać
na adres mailowy rewitalizacja@kalwaria-zebrzydowska.pl Wszelkie pytania należy kierować do Pani Bożeny Stokłosa
nr tel. 33 87 65 972, Alicja Kurowska, Mariusz Jarosz nr tel. 33 87 66 397

