Ankieta badająca opinię mieszkańców
na temat jakości życia w Gminie
(ankieta jest anonimowa i przeprowadzana jest na potrzeby opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Milówka)
METRYCZKA:
Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
Wiek
 18-24 lata
 25-39 lat
 40-59 lat
 60 lat i więcej
Wykształcenie
 Podstawowe/ gimnazjalne
 Zawodowe
 Średnie
 Wyższe
Miejsce zamieszkania ……………………………………..

1. Czy w najbliższym otoczeniu, ma Pani/ Pan do czynienia?
Wyszczególnienie
ze złą jakością powietrza będącą
skutkiem działalności człowieka (np.
bliskość zakładu produkcyjnego,
wysypiska śmieci, dużego natężenia
ruchu, brak/ nieszczelność kanalizacji
itp.)
nadmiernym hałasem spowodowanym
natężeniem ruchu
uciążliwym
sąsiedztwem
osób
zakłócających ład społeczny (np.
patologie społeczne)
obawą o włamanie, dewastację, napad
(przestępczość)
występowaniem obiektów/ obszarów
zdegradowanych
(pustostany,
niezagospodarowane tereny)

TAK

NIE
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2. Proszę wymienić główne problemy społeczne na obszarze rewitalizacji (max. 3
odpowiedzi)








Przestępczość
Agresja
Brak mieszkań
Bezrobocie
Ubóstwo
Alkoholizm
Narkomania

3. Ocena jakości obszarów życia miejscowości (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo
zła, 2 - zła, 3 - przeciętna, 4 - dobra, 5 - bardzo dobra) – proszę zaznaczyć poprzez
wstawienie w kratce „X”
Wyszczególnienie:
Odczucie bezpieczeństwa na terenie
miejscowości
Dostępność żłobków
Dostępność przedszkoli
Dostępność do szkół podstawowych
Komunikacja (miejska, połączenia z
innymi miejscowościami)
Możliwość znalezienia pracy
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2

3

4

5

Dostępność obiektów służących
wypoczynkowi i rekreacji
Kultura (uczestnictwo w życiu
kulturalnym)
Możliwość wygodnego robienia
zakupów
Dogodne korzystanie z różnego typu
„drobnych” usług”
Dostępność placówek zdrowia
Wsparcie dla osób potrzebujących
pomocy (wsparcie społeczne)
Infrastruktura komunalna – dostęp
do wodociągu
Infrastruktura komunalna – dostęp
do kanalizacji
Infrastruktura drogowa - jakość
dróg
Infrastruktura drogowa - chodniki
przy drodze (dostępność, jakość)
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4. Proszę wymienić obiekty/ obszary na terenie miejscowości, które wymagałaby
najpilniejszej rewitalizacji
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Jakie są Pani/ Pana oczekiwania wobec działań lokalnych władz na terenie Gminy
(max. 3 odpowiedzi w każdym z obszarów)?
a) Obszary działań miękkich:
 Możliwość zmiany/ podniesienia kwalifikacji zawodowych
 Wsparcie dla osób wykluczonych społecznie oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
 Działania mające na cele podniesienie jakość edukacji (np. dodatkowe zajęcia w
przedszkolach i szkołach)
 Poradnictwo prawne dla osób potrzebujących
 Poradnictwo psychologiczne dla osób potrzebujących
 Zapewnienie opieki nad osobami niepełnosprawnymi/ starszymi
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………
b) obszary działań infrastrukturalnych:










Poprawa jakości infrastruktury drogowej (stan obecnych dróg, chodniki, parkingi)
Poprawa dostępności do infrastruktury komunalnej – kanalizacja, wodociąg
Poprawa sytuacji oświaty (wyposażenie przedszkoli i szkół),
Powstanie nowych miejsc spędzania wolnego czasu
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Budowa mieszkań socjalnych lub zagospodarowanie obiektów na te cele
Stworzenie domu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi
Budowa żłobka
Inne (jakie?) ……………………………………………………………………..
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