Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rzeczniów!
Gmina rozpoczęła opracowywanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzeczniów.
REWITALIZACJA
–
proces
wyprowadzenia
ze
stanu
kryzysowego
obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych obiektów, parków czy też ochrona
zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne
i rozwojowe, w tym kwestię rewitalizacji ściśle związaną z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych.
Wypełniając ankietę, macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji Gminy,
rozumiany jako kompleksowa strategia podniesienia jakości życia w Gminie Rzeczniów, zarówno
poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i poprzez organizację akcji społecznych. Ponadto wpisanie
planowanych przez siebie działań do Gminnego Programu Rewitalizacji zapewni Państwa
przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne w najbliższej
perspektywie finansowej 2014-2020.
Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Gminy Rzeczniów pozwoli na sformułowanie
Programu Rewitalizacji zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców Gminy. Dlatego właśnie zapraszamy
do wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnioną ankietę można:
-przesłać listownie na adres Gminy Rzeczniów: Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów
-przesłać mailem: justyna.niedziela@rzeczniow.info
-złożyć osobiście w pokoju nr 38 w Urzędzie Gminy Rzeczniów
-przekazać Sołtysowi
1. Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Rzeczniów wymaga programu ożywienia gospodarczego,
społecznego i przestrzenno-środowiskowego? (proszę wybrać 1 odpowiedź i zaznaczyć
odpowiednią kratkę):
1)

zdecydowanie tak

2)

raczej tak

3)

raczej nie

4)

zdecydowanie nie

2. Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w Gminie Rzeczniów to: (proszę
wybrać max 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)
1)

brak poczucia bezpieczeństwa

2)

zanieczyszczenie środowiska naturalnego

3)

zły stan infrastruktury otaczającej budynki

4)

niska estetyka otoczenia

5)

brak bazy turystycznej

6)

słabo rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa

7)

niewystarczająca baza kulturalno-edukacyjna

8)

brak przestrzeni do integracji

9)

inne: ………………………………………………(proszę opisać własnymi słowami)

3. Najpoważniejsze problemy społeczne Gminy Rzeczniów to: (proszę wybrać max 4
odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)
1)

emigracja młodych za pracą

2)

niewystarczające zasoby mieszkaniowe

3)

małe zaangażowanie społeczne

4)

patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)

5)

Starzenie się społeczeństwa

6)

słaba integracja lokalnej społeczności

7)

bezrobocie

8)

ubóstwo

9)

inne: ……………………………………………… (proszę opisać własnymi słowami)

4.Najpoważniejsze problemy ekonomiczne w Gminie Rzeczniów to: (proszę wybrać max 4
odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)
1)

brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych

2)

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

3)

brak wystarczającej liczby miejsc pracy

4)

brak infrastruktury dla rozwoju działalności organizacji pozarządowych

5)

słaby rozwój handlu

6)

zły stan infrastruktury drogowej

7)

niewykorzystany potencjał turystyczny

8)

brak dostępu do nowoczesnych technologii (np. internet, telefonia komórkowa)

9)

brak infrastruktury dla rozwoju działalności gospodarczej

10)

inne: ……………………………………………………………………………… (proszę opisać własnymi słowami)

5. Jakie miejsca zaliczyliby Państwo do obszarów zdegradowanych w gminie Rzeczniów?:
(proszę wpisać max 3 obszary)
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Metryczka
Wiek:
Płeć :

poniżej 25
K

Status na rynku pracy:
przedsiębiorca

25-40

40-60

powyżej 60

M
uczeń

rolnik

emeryt

zatrudniony

bezrobotny

Miejscowość: …………………………………….
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

