
 

 

 

ANKIETA  
w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grodziec. 
 

Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów, na których występują problemy w 
sferze społecznej, technicznej, gospodarczej lub środowiskowej. Przyczyni się to do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 
 

 

 

 

Dane o Respondencie (wstawić znak „X” przy jednej odpowiedzi na każde pytanie) : 

A. Płeć : Kobieta □                 Mężczyzna □ 

B. Wiek : respondent niepełnoletni  □      do 25 lat □        26-55 lat □       56 i więcej □    

C. wykształcenie : podstawowe □      średnie zawodowe □      średnie ogólne□       wyższe□ 

D. Zatrudnienie : uczeń lub student □     rolnik □       przedsiębiorca □      pracownik(ca)  □   

bezrobotny(a) □    emeryt(ka) □ 

E. Miejsce zamieszkania(Wpisz sołectwo / miejscowość) : ………………………………….. 

 

 

 

(wstawić znak „x” w wybranej przez siebie odpowiedzi ) 

 

1. Jak Pani/Pan ocenia wpływ, jaki mają mieszkańcy na sprawy lokalne i decyzje władz samorządu 

Gminy Grodziec? 

Brak wpływu  □         znikomy  □              zauważalny  □             znaczący □ 

 

2. Jak Pani/Pan ocenia stopień zaangażowania działań władz Gminy Grodziec związane z 

rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców? 

Niedostatecznie  □          dostatecznie □         dobrze □       bardzo dobrze □ 

 

3. Na co, w Pani/Pana opinii, samorząd lokalny winien położyć największy nacisk w celu 

rozwiązania najważniejszych problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy Gminy? 

Wskaż nie więcej, niż dwie odpowiedzi. 

 

a. rozwój kultury, rozrywki, sportu i rekreacji                                                                     □ 

b. zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym(finansowej lub rzeczowej)  □ 

c. poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego                                                                    □ 

 



 

 

 

d. działania na rzecz ograniczenia bezrobocia,poprawy rynku pracy, w tym na rzecz absolwentów 

poszukujących pracy                                                                                                             □ 

e. zwiększenie liczby mieszkań socjalnych / komunalnych                                        □ 

f. likwidacja patologii społecznych (narkomania, alkoholizm)                                             □ 

g. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych – zniesienie barier architektonicznych □ 

h. inwestycje w infrastrukturę (drogową, wodociągową, kanalizacyjną)                              □ 

i. rozbudowa bazy turystycznej na terenie gminy i promocji regiony                                     □ 

 

j. poprawa dostępności do opieki medycznej, wprowadzenie gminnych profilaktycznych 

programów zdrowotnych.                                                                                                       □ 

 

k. inne (proszę wpisać sugestię)   

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Grodziec powinna realizować inwestycje związane  

z rewitalizacją, podejmując próby ożywienia społeczno- gospodarczego terenów publicznych,  

a także przestrzennej rewaloryzacji terenów publicznych ? 

Tak    □           nie   □          nie wiem   □ 

 

5. Najważniejsze wg Pani/Pana problemy społeczne gminy (wskaż nie więcej, niż trzy odpowiedzi). 

 

a. bezrobocie                               □ 

b. przestępczość                       □ 

c. ubóstwo                             □ 

d. niski poziom wykształcenia   □ 

e. brak aktywności mieszkańców □ 

f. bezdomność                              □ 

g. uzależnienia                            □ 

h. przemoc w rodzinie              □ 

i. wykluczenie społecznej         □ 

j. wandalizm                               □ 



 

 

 

k. inne (proszę wskazać własne sugestię)  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Do skutecznej rewitalizacji potrzebne jest działanie przestrzenne (urbanistyczno 

- architektoniczno - infrastrukturalne). Zadania na jakim obszarze według Pani/Pana powinny być 

zrealizowane jako priorytetowe? (proszę wybrać tylko jedno) 

 

 

 

a. teren parku w Biskupicach                                                                         □ 

b. teren po byłej spółdzielni kółek rolniczych     □ 

c. obszar ulicy Targowej w Grodźcu (biblioteka, targowica)                            □ 

d. obszar placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w tym OSP Grodziec                    □ 

e. plac za ośrodkiem zdrowia (parking)                                                             □ 

f. siedziba Urzędu Gminy                                                                                  □ 

 

g. inne (proszę wskazać własne sugestię)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 


