
 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU " LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2017-2023 " 

 

Szanowni Państwo, 

Partycypacja społeczna mieszkańców Gminy odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu programu 

rewitalizacji. Wyniki ankiety pozwolą poznać Państwa opinię na temat aktualnych potrzeb i 

problemów Gminy oraz oczekiwania odnośnie opracowywanego dokumentu.  

Ankieta ma charakter anonimowy. 

Obszarem rewitalizacji na terenie gminy Przasnysz są miejscowości, na których występuje 

największa koncentracja zjawisk kryzysowych w gminie są miejscowości: Karwacz, Leszno, 

Gostkowo, Golany, Szla, Bartniki, Kijewice, Bogate, Święte Miejsce, Nowa Krępa, Stara 

Krępa.. 

 

1. Wizja obszaru rewitalizacji po rewitalizacji – prosimy opisać jak wg Pana/Pani powinien 

wyglądać obszar rewitalizacji po rewitalizacji? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2. Projekty rewitalizacyjne – prosimy o zaznaczenie jakie wg Pana/Pani powinny zostać podjęte 

działania rewitalizacyjne, aby zwalczyć/zniwelować problemy istniejące na obszarze 

rewitalizacji – prosimy zaznaczyć znakiem X 

Lp

. 

Sfera Działanie Obszar 

rewitaliza

cji 

1. społeczna Szkolenia/kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje  
2. Porady psychologa w zakresie uzależnień, problemu przemocy 

w rodzinie, opieki nad dziećmi 

 

3. Organizacja zajęć muzycznych, kulinarnych, sportowych  
4. Organizacja spotkań/zajęć dla osób starszych  
5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży np. 

organizacja kół zainteresowań 

 

6. Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy/organizacja imprez 

kulturalnych 

 

7. Wsparcie dla osób wkluczonych społecznie/zagrożonych 

wykluczeniem 

 

8. Poprawa bezpieczeństwa - monitoring  
9. Inne –jakie? 

 

 

10. środowiskowa Zwiększenie liczby/poprawa istniejących terenów zielonych  
11. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego  
12. Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczo-turystycznego 

terenu 

 



 

13. Inne –jakie? 

 

 

14. Przestrzenno-

funkcjonalna 

Utworzenie i rozwój miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji  
15. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej  
16. Poprawa stanu dróg 

 

 

17. Zwiększenie liczby chodników  
18. Doświetlenie miejscowości  
19. Zwiększenie liczby/utworzenie ścieżek rowerowych  
20. Rewitalizacja obszarów i zagospodarowanie infrastruktury 

kolejki wąskotorowej 

 

21. Wykonanie kanalizacji  
22. Inne –jakie? 

 

 

23. techniczna Poprawa stanu technicznego/ rozbudowa / doposażenie 

budynków użyteczności publicznej 

 

24. Doposażenie i rozbudowa świetlic wiejskich  
25. Termomodernizacja budynków  
26. Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych/ 

zwiększenie liczby mieszkań komunalnych 

 

27. Poprawa stanu zasobów historycznych, zabytkowych i 

kulturowych 

 

28. Inne –jakie? 

 

 

 

Metryczka 

1. Płeć: 

 kobieta 

 mężczyzna 

2. Wiek: 

 ≤ 18 lat 

 19 – 30 lat 

 31 – 45 lat 

 46 – 60 lat 

 ≥ 60 

3. Wykształcenie: 

 wyższe 

 średnie i policealne  

 zasadnicze zawodowe 

 gimnazjalne 

 podstawowe 

 brak wykształcenia 

4. Status zawodowy 

 uczeń/student 

 pracujący zawodowo 

 prowadzący działalność gospodarczą 

 bezrobotny 

 emeryt/rencista 
 
       Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi! 


