ANKIETA
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie
rewitalizacji terenów w Gminie Bargłów Kościelny. Niniejsze badanie ankietowe ma charakter
anonimowy, zaś jego wyniki będą jednym z wyznaczników służących do określenia
obszarów problemowych w gminie oraz zaplanowania adekwatnych działań i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Wyniki posłużą także do złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie
zadania związanego z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Bargłów Kościelny.
1. Która z miejscowości gminy powinna być Pana(i) zdaniem poddany procesowi
rewitalizacji (proszę zaznaczyć właściwe)?
Lp.

Nazwa miejscowości

Zaznaczenie

Lp.

Nazwa miejscowości

1

Bargłów Kościelny

18

Nowiny Bargłowskie

2

Bargłów Dworny

19

Piekutowo

3

Bargłówek

20

Lipowo

4

Kresy

21

Nowiny Stare

5

Barszcze

22

Sosnowo

6

Brzozówka

23

Pomiany

7

Bułkowizna

24

Popowo

8

Dreństwo

25

Pruska

9

Górskie

26

Reszki

10

Judziki

27

Rumiejki

11

Kamionka Nowa

28

Tobyłka

12

Kamionka Stara

29

Tajenko

13

Komorniki

30

Tajno Łanowe

14

Kroszewo

31

Tajno Podjeziorne

15

Kroszówka

32

Tajno Stare

16

Kukowo

33

Wólka Karwowska

17

Łabętnik

34

Żrobki

Zaznaczenie

2. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji? (proszę zaznaczyć „x”
maksymalnie 5 czynników)
zanieczyszczone środowisko
patologie społeczne
przestępczość
słabo rozwinięta przedsiębiorczość i brak miejsc pracy
małe i/lub zdegradowane zasoby mieszkaniowe
słaby rozwój handlu i usług
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słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa
zły stan dróg i komunikacji
zły stan zabytków
zła gospodarka odpadami, ściekami
inne
(podać
……………………………………………………….

jakie)

3. Jakie problemy społeczne są najbardziej zauważalne na wskazanym obszarze? (proszę
zaznaczyć „x” maksymalnie 5 czynników)
przestępczość
bezrobocie
bieda i ubóstwo
alkoholizm
przemoc w rodzinie
narkomania
przestępczość młodocianych
chuligaństwo
utrudniony dostęp mieszkańców do dobrych szkół
niedobór
organizacji
pomagających
w
znalezieniu
pracy
(przekwalifikowanie, szkolenia)
brak dostępu do nowoczesnych technologii (komputer, Internet,
instalacje energetyki odnawialnej)
emigracja z obszary gminy młodych i dobrze wykształconych osób
inne (podać jakie)
……………………………………………………………………………………

4. Jakie problemy związane z dostępem do infrastruktury technicznej i jakością przestrzeni
publicznych, są najbardziej zauważalne na wskazanym obszarze? (proszę zaznaczyć „x”
maksymalnie 5 czynników)
stan publicznych przestrzeni (słaba estetyka otoczenia)
zły stan nawierzchni dróg lokalnych
zły stan infrastruktury wokół budynków mieszkalnych (chodniki, ciągi
piesze)
słaby stan infrastruktury mieszkaniowej
brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i
sportowych
w pobliżu miejsca zamieszkania
brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania
brak dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
brak terenów inwestycyjnych i atrakcyjnych miejsc do prowadzenia
działalności turystyczno-rekreacyjnej
inne (podać jakie)
………………………………………………………………………………
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5. Jakie problemy ekonomiczne są najbardziej zauważalne na wskazanym obszarze?
(proszę zaznaczyć „x” maksymalnie 5 czynników)
brak miejsc pracy
brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych
brak lub zbyt mała liczba połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami
brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
niewystarczająca liczba i niski standard mieszkań
zły stan zabytków
słaby rozwój handlu i usług
niewielka liczba (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw
inne (podać jakie)
……………………………………………………………………………………

CHARAKTERYSTYKA OSOBY ANKIETOWANEJ

PŁEĆ
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
WIEK
15-24 lata
25-35 lat
36-50 lat
51-64 lat
Powyżej 65 lat
WYKSZTAŁCENIE
podstawowe/zawodowe
średnie ogólne/ średnie zawodowe
wyższe
GRUPA ZAWODOWA
sektor prywatny - pracownik
sektor prywatny - pracodawca
sektor publiczny
uczeń/student
emeryt/rencista
inne

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie!
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