
 
 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI  

Szanowni Państwo 

Zbliża się kolejna tura aplikowania o środki na rewitalizację obszarów wiejskich. W 

wrześniu 2018 roku małopolskie samorządy, przedsiębiorcy i organizacje 

pozarządowe będą mogły ubiegać się o kolejne środki na realizację projektów 

modernizacyjnych. Właśnie dlatego Gmina Gnojnik przystąpiła do aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej 

anonimowej ankiety i wskazanie, które problemy społeczne stanowią największy 

problem w obszarze rewitalizacji, i które powinny być rozwiązane w pierwszej 

kolejności.  

Wypełnione ankiety prosimy wysyłać na adres urzędowy sekretariat@gnojnik.pl  lub 

składać w Urzędzie Gminy Gnojnik. 

 

Proszę o informację, w której miejscowości Pan/ Pani mieszka? 

  Gnojnik 

  Uszew 

  Biesiadki 

  Inna miejscowość 

Proszę zaznaczyć, które zdanie najlepiej opisuje Pana/ Pani sytuację: 

  Uczę się / studiuję 

  Pracuję 

  Poszukuję pracy 

  Jestem na emeryturze/ jestem na rencie 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@gnojnik.pl


 
 

Proszę ocenić jakość poszczególnych funkcji społecznych w Pana / Pani 

miejscowości (proszę wstawić "x" w odpowiednią kratkę)   

5 - bardzo dobrze 

1 - bardzo źle 

 5 4 3 2 1 
Opieka przedszkolna      
Poziom nauczania w szkole      
Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu / rekreacji      
Dostępność infrastruktury sportowej       
Dostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych      
Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży      
Oferta zajęć kulturalnych / rekreacyjnych dla osób starszych      
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych / starszych      
Aktywność organizacji pozarządowych        
Poziom bezpieczeństwa      
Stan infrastruktury drogowej / parkingów      

 

Proszę ocenić, jakie jest natężenie problemów społecznych w Pana / Pani 

miejscowości (proszę wstawić "x" w odpowiednią kratkę)   

5 - duży problem 

1 - brak problemu 

 5 4 3 2 1 
Alkoholizm      
Przemoc w rodzinie      
Bieda / ubóstwo      
Rozpad więzi społecznych      
Słaby stan zdrowia mieszkańców/ niepełnosprawność      
Starzenie się społeczności      
Przestępczość / agresja wśród młodzieży      
Przypadki zakłócania ciszy nocnej/ akty wandalizmu      
Bezrobocie      
Słabe warunki prowadzenia działalności gospodarczej      
Zanieczyszczenie powietrza      
Powstawanie dzikich wysypisk śmieci      
Brak obiektów usługowych, handlowych itp.      
Brak imprez gminnych / wydarzeń kulturalnych      
Zły stan techniczny budynków mieszkalnych      



 
 

Który ze wskazanych problemów społecznych powinien być Pana / Pani 

zdaniem rozwiązany w pierwszej kolejności? 

Problem do rozwiązania: .................................................................................. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Uzasadnienie: .................................................................................................. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

 

Sposób rozwiązania problemu: ........................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 


