Ankieta dla mieszkańców – rewitalizacja
1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Wierzbica potrzebny jest program ożywienia
społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica, który będzie realizowany w latach 20172023?





Zdecydowanie TAK
Raczej TAK
Raczej NIE
Zdecydowanie NIE
2. Które sołectwa Gminy Wierzbica stanowią obszar zdegradowany – w których
sołectwach Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych,
infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych?

 םsołectwo Bakus Wanda
 םsołectwo Busówno
 םsołectwo Chylin
 םsołectwo Chylin Wielki
 םsołectwo Helenów
 םsołectwo Kamienna Góra
 םsołectwo Karczunek
 םsołectwo Kozia Góra
 םsołectwo Ochoża
 םsołectwo Olchowiec

 םsołectwo Olchowiec - Kolonia
 םsołectwo Pniówno
 םsołectwo Syczyn
 םsołectwo Święcica
 םsołectwo Tarnów
 םsołectwo Terenin
 םsołectwo Wierzbica
 םsołectwo Wierzbica - Osiedle
 םsołectwo Władysławów
 םsołectwo Wólka Tarnowska

3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem?





miejsce zamieszkania
obecne/dawne miejsce pracy
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
miejsce rekreacji i wypoczynku
4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej
i infrastrukturalnejwystępują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi)












niewystarczająca liczba i niski standard mieszkań
zły stan techniczny budynków mieszkalnych
zły stan techniczny budynków publicznych
zły stan zabytków
brak dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
zła gospodarka odpadami
zły stan przestrzeni publicznych i słaba estetyka otoczenia
zły stan nawierzchni dróg lokalnych
zły stan infrastruktury wokół budynków mieszkalnych (chodniki, ciągi piesze)
brak lub zbyt mała liczba połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami



inne
5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze
wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi)

















utrudniony dostęp do dobrych szkół
brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych
patologie społeczne
bieda i ubóstwo
alkoholizm
narkomania
brak dostępu do nowoczesnych technologii (komputer, Internet, OZE)
przemoc w rodzinie
wysoka przestępczość
przestępczość młodocianych, chuligaństwo
brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania
niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)
emigracja z obszaru gminy młodych i dobrze wykształconych osób
słaba aktywność społeczna mieszkańców
inne
6. Jakie problemy/bariery rozwojowew sferze gospodarczej występują na obszarze
wskazanych sołectw?(max 5 odpowiedzi)











niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw
brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
wysokie bezrobocie
brak miejsc pracy
słaby rozwój handlu i usług
brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych i atrakcyjnych miejsc do prowadzenia
działalności turystyczno-rekreacyjnej
słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych
inne
7. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze środowiskowej występują na obszarze
wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi)







zanieczyszczone powietrze spowodowane spalaniem paliw kopalnych
woda pitna słabej jakości
zła jakość wód powierzchniowych (rzeki, stawy)
nieszczelne instalacje wodno-kanalizacyjne powodujące zanieczyszczenie wód gruntowych
inne
8. Które sołectwa Gminy Wierzbica, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane,
powinny być Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji? (max 3 sołectwa)

םsołectwo Bakus Wanda
 םsołectwo Busówno
 םsołectwo Chylin
 םsołectwo Chylin Wielki
 םsołectwo Helenów
 םsołectwo Kamienna Góra
 םsołectwo Karczunek
 םsołectwo Kozia Góra
 םsołectwo Ochoża
 םsołectwo Olchowiec

 םsołectwo Olchowiec - Kolonia
 םsołectwo Pniówno
 םsołectwo Syczyn
 םsołectwo Święcica
 םsołectwo Tarnów
 םsołectwo Terenin
 םsołectwo Wierzbica
 םsołectwo Wierzbica - Osiedle
 םsołectwo Władysławów
 םsołectwo Wólka Tarnowska

9. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem?





miejsce zamieszkania
obecne/dawne miejsce pracy
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
miejsce rekreacji i wypoczynku
10. Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji – proszę o wpisanie jakie
problemy spośród problemów wskazanych powyżej, występujących na obszarze
zdegradowanym kumulują się na tym obszarze?
11. Jakie kierunki działań należy podjąć aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu
kryzysowego?(max 3 odpowiedzi)



















uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych
odnowa zabytków
poprawa funkcji reprezentacyjnych i administracyjnych w gminie
dostosowanie infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb mieszkańców, w tym osób
niepełnosprawnych
poprawa stanu środowiska naturalnego
podniesienie poziomu integracji społecznej i wykształcenia mieszkańców
ograniczenie patologii społecznych
rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie ich dostępności
wspieranie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej
wykorzystanie unikalnych zasobów obszaru rewitalizacji w celu rozwoju funkcji
gospodarczych i turystycznych
przeciwdziałanie bezrobociu i walka z ubóstwem
stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej
zwiększenie liczby i poprawa funkcjonowania punktów handlowych, rzemieślniczych
i usługowych
polepszenie komunikacji na terenie gminy i w odniesieniu do gmin sąsiednich
działania mające na celu zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych
działania mające na celu przyciągnięcie inwestorów z zewnątrz
poprawa bezpieczeństwa na ulicach

12. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować
środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji? (max 5 odpowiedzi)


























przebudowa lub remont zdegradowanych budynków poprzemysłowych, powojskowych
rekultywacja zdegradowanych obszarów
restauracja i konserwacja zabytków
przebudowa lub remont budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw
uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych
budowa i modernizacja dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)
budowa lub przebudowa oświetlenia
zakup i instalacja systemów monitoringu
rozwój terenów zielonych
organizacja terenów inwestycyjnych
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia
budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem
standardów budownictwa pasywnego
modernizacja infrastruktury kultury
ochrona dziedzictwa niematerialnego
ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków
modernizacja i wyposażenie infrastruktury zlokalizowanej wokół zbiorników wodnych
remont i dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenie w sprzęt
medyczny
budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie infrastruktury usług społecznych
aktywizacja zawodowa (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, praktyki,
szkolenia)
rozwój przedsiębiorczości (rozpoczynanie prowadzenia działalności gospodarczej)
aktywne włączenie (integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
aktywizacjaosób bezrobotnych)
usługi społeczne i zdrowotne (środowiskowe formy pomocy i samopomocy)
kształcenie ogólne (podnoszenie kompetencji nauczycieli, doradztwo edukacyjnozawodowe, wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz
pracowni ICT, stypendia dla uczniów zdolnych)
13. Proszę wpisać propozycję konkretnego projektu, wpisującego się w wybrane wcześniej
typy projektów ze wskazaniem miejsca jego realizacji.
14. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie
Wierzbica?






żyje się dostatnio
żyje się przeciętnie
dość trudno jest przeżyć
bardzo trudno jest przeżyć

15. Miejsce zamieszkania
םsołectwo Bakus Wanda

 םsołectwo Olchowiec - Kolonia

 םsołectwo Busówno

 םsołectwo Pniówno

 םsołectwo Chylin

 םsołectwo Syczyn

 םsołectwo Chylin Wielki

 םsołectwo Święcica

 םsołectwo Helenów

 םsołectwo Tarnów

 םsołectwo Kamienna Góra

 םsołectwo Terenin

 םsołectwo Karczunek

 םsołectwo Wierzbica

 םsołectwo Kozia Góra

 םsołectwo Wierzbica - Osiedle

 םsołectwo Ochoża

 םsołectwo Władysławów

 םsołectwo Olchowiec

 םsołectwo Wólka Tarnowska

16. Płeć



Kobieta
mężczyzna
17. Wiek






do 18 lat
18-35 lat
36-60 lat
powyżej 61 lat
18. Wykształcenie








niepełne podstawowe
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
19. Aktywność zawodowa









Uczeń/student
Pracownik sektora publicznego
Pracownik sektora prywatnego
Własna działalność gospodarcza
organizacja społeczna
Emeryt/rencista
Bezrobotny

