Szanowni Państwo
Gmina Głubczyce przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Głubczyce do roku 2020”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane na wyznaczonym
obszarze Miasta. Zgodnie z wytycznymi Program Rewitalizacji może obejmować wyłącznie obszar miejski.
Przekazana Państwu ankieta diagnostyczna służy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Obszarem takim mogą
być miejsca, gdzie występują problemy społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość
a jednocześnie odczuwalne są negatywne zjawiska związane np. z brakiem lub złym stanem odpowiedniej
infrastruktury.
Poznanie Państwa zdania w kwestii potrzeby rewitalizacji wybranych obszarów naszego Miasta
pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.
Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: grzywna.magdalena@glubczyce.pl,
dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul.
Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, pokój nr 16.
Jaki Pani/Pana zdaniem obszar Miasta trzeba objąć rewitalizacją? (proszę wskazać w taki sposób,
który umożliwi łatwą identyfikację obszaru, np. ulica, zwyczajowa nazwa miejsca):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Proszę wskazać problemy społeczne występujące na tym obszarze (proszę zaznaczyć właściwe)
Znaczenie problemu

Ważny

Mało ważny

Brak problemu

Starzenie się społeczeństwa
Bezrobocie
Ubóstwo
Przestępczość
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Odpływ młodych, wykształconych ludzi
Inne (jakie) …………..................................……...
Proszę wskazać problemy związane z infrastrukturą i stanem środowiska na tym obszarze (proszę
zaznaczyć właściwe)
Znaczenie problemu
Zły stan dróg
Brak podstawowych mediów
Zły stan budynków mieszkalnych
Niedostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych
Zły stan obiektów zabytkowych
Zanieczyszczenie środowiska (niska emisja, samochody)
Inne (jakie) ……………..................................…...

Ważny

Mało ważny

Brak problemu

Brak jakich miejsc i form spędzania czasu wolnego na wskazanym obszarze stanowi problem? (proszę
zaznaczyć właściwe)
Znaczenie problemu

Ważny

Mało ważny Brak problemu

Mało imprez integracyjnych
Brak miejsc rekreacyjnych (parki, skwery, place zabaw)
Zły stan istniejących obiektów rekreacyjnych i miejsc spotkań
Niewystarczająca infrastruktura sportowa
Niewystarczająca oferta kulturalna
Brak organizacji integrujących mieszkańców
Inne (jakie) …………..................................................……...
Problemy gospodarcze na wskazanym obszarze (proszę zaznaczyć właściwe)
Znaczenie problemu

Ważny

Mało ważny Brak problemu

Brak lub zła jakość terenów i obiektów inwestycyjnych
Braki infrastrukturalne (drogi, media itp.)
Zły wizerunek miasta w oczach inwestorów
Brak wsparcia dla firm, zwłaszcza MŚP
Duża rotacja i wysoka „śmiertelność” nowych firm
Niewystarczająca promocja
Mała ilość atrakcji turystycznych
Inne (jakie) ………..............................…….......…...
Informacje o ankietowanym (proszę zaznaczyć właściwe)
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Status

kobieta

mężczyzna

do 24

25-40

41-60

Pow. 60

wyższe

średnie

zawodowe

inne

pracujący

uczący się

bezrobotny

emeryt

rolnik

inny

Jaki? …................................................................

Wypełnione kwestionariusze ankietowe proszę przekazywać do Urzędu Miejskiego
w Głubczycach do dnia 8 września 2016 roku.
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza

