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ANKIETA – JASTKÓW 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem dokumentu pn. 
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023", który stanowi podstawowy instrument 
zintegrowanego podejścia do spraw rewitalizacji w gminie. Głównym celem rewitalizacji jest przezwyciężenie 
negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze w sferze społecznej, przestrzennej, 
gospodarczej i środowiskowej. Dzięki wspólnemu działaniu możliwa będzie poprawa jakości życia i pracy 
w gminie. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów, czynników i zjawisk 
kryzysowych występujących na terenie gminy oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie rewitalizacji. 
Ankieta ma charakter anonimowy. 
 
Informacje o osobie wypowiadającej się:  
Proszę wstawić znak „X” w odpowiedniej kratce 
 

1.  Płeć: 

  Mężczyzna  Kobieta 

    
 

2.  Wiek: przedziały w latach 

 do 18 lat 

 od 18 do 24 lat 

 od 25 do 29 lat 

 od 30 do 39 lat 

 od 40 do 49 lat 

 od 50 do 59 lat 

 60 lat i więcej 

 

3.  Wykształcenie 

 niepełne podstawowe 
  podstawowe 
  gimnazjalne 
  zasadnicze zawodowe 
  średnie 
  policealne/niepełne wyższe 
  wyższe 

 

4.  Czy Pan(i) pracuje zawodowo jako: 

 pracownik w sektorze prywatnym 
 

 pracownik gospodarki uspołecznionej 
 

 pracuje na własny rachunek 
 

 nie pracuje 
 

 inne zatrudnienie (jakie?) 
 

 

5. Ile osób, razem z Panem(nią) należy do Pana(i) gospodarstwa domowego? 

ogółem………………………….. 

w tym pracujących…………….. 

dzieci na utrzymaniu………….. 

 

6.  Które ze sformułowań najlepiej określa Pana(i) odczucia dotyczące poziomu życia Pana(i) rodziny? 

 żyje się nam dostatnio 
  jakoś sobie radzimy 
  żyjemy przeciętnie 
  dość trudno jest nam przeżyć 
  bardzo trudno jest nam przeżyć 

 

7. Proszę wskazać, na którym obszarze gminy Pan(i) mieszka? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. Czy Pana (i) zdaniem Gmina Jastków potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i 

przestrzenno – środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie rewitalizacji? 

Proszę wstawić „X” w jednej kolumnie. 

 
Zdecydowanie 

TAK 
Raczej  

TAK 
Raczej  

NIE 
Zdecydowanie  

NIE 

 
 

   

 

2. Jak ocenia Pan/Pani poniższe dziedziny funkcjonowania gminy wpływające na warunki 
życia mieszkańców? (proszę zaznaczyć stawiając x, gdzie:  
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - dostatecznie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze) 

 Dziedzina funkcjonowania 
Ocena   (w skali 1-5) 

1 2 3 4 5 

 sytuacja na rynku pracy      

 kompetencje zawodowe mieszkańców      

 aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne       

 opieka przedszkolna i żłobkowa      

 oferta edukacyjna szkół podstawowych i ponadpodstawowych      

 bezpieczeństwo publiczne      

 stan infrastruktury technicznej i drogowej      

 estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych      

 baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa      

 stan środowiska naturalnego      

 oferta placówek kulturalnych      

 stan techniczny zabytków           

 
 

3.  
 

Jakie obszary gminy zdaniem Pana(i) powinny zostać poddane rewitalizacji  
w pierwszej kolejności i dlaczego? Proszę również wskazać co dla Pana(i) stanowi ten 
obszar. 

 

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

 

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

 

 miejsce, gdzie mieszkam 

 dawne/obecne miejsce pracy 

 miejsce gdzie prowadzę działalność gospodarczą 

 inne 
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4. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar gminy jest zdegradowany? 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach. 
 

niski standard życia mieszkańców  

bezrobocie  

ubóstwo  

patologie społeczne (przemoc w rodzinie, alkoholizm, inne)  

przestępczość  

brak miejsc pracy  

brak wsparcia dla małych i średnich firm  

niezadawalająca jakość terenów inwestycyjnych  

zbyt mała ilość połączeń z innymi ośrodkami  

zły stan przestrzeni publicznych  

zły stan zabytków  

brak instytucji integrujących mieszkańców gminy  

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania  

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi  

inne, wpisać jakie:……………………………………………………………………………………….  

 
 
 
5. Jakie problemy społeczne, na wskazanym terenie chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie 

rewitalizacji? 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach. 

przestępczość  

bezrobocie  

ubóstwo  

patologie społeczne (przemoc w rodzinie, alkoholizm, inne)  

niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia)  

Inne (proszę wymienić)………………………………………………………………………………….  

brak miejsc pracy  

brak wsparcia dla małych i średnich firm  

niezadawalająca jakość terenów inwestycyjnych  

zbyt mała ilość połączeń z innymi ośrodkami  

zły stan przestrzeni publicznych  

zły stan zabytków  

brak instytucji integrujących mieszkańców gminy  

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania  

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi  

inne, wpisać jakie:……………………………………………………………………………………….  
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6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym terenie chciałby Pan(i) 

rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach. 

zły stan nawierzchni dróg  

zły stan infrastruktury wokół przestrzeni publicznych  

zły stan estetyczny otoczenia  

zły stan przestrzeni publicznych  

słaba aktywność ośrodków kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania  

brak instytucji integrujących mieszkańców gminy  

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania  

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi  

inne, wpisać jakie:……………………………………………………………………………………….  

  

 

7. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym terenie chciałby Pan(i) rozwiązać  

w procesie rewitalizacji? 

Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach. 

brak miejsc pracy  

brak wsparcia dla małych i średnich firm  

niezadawalająca jakość terenów inwestycyjnych  

zbyt mała ilość połączeń z innymi ośrodkami  

zły stan przestrzeni publicznych  

zły stan zabytków  

inne, wpisać  jakie??……………………………….........  

 

8. Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/i, powinno zostać osiągniętych  
w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji?  
Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi stawiając X 

 

 bardziej wykształcona społeczność  

 poprawa bezpieczeństwa   

 włączenie społeczne osób wykluczonych  

 zwiększenie liczby miejsc pracy  

 pozyskanie dużych inwestorów  

 rozwój mikro i małej przedsiębiorczości  

 stworzenie  bazy turystyczno-rekreacyjnej  

 rozszerzenie bazy sportowej  

 poprawa jakości środowiska naturalnego  

 poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej  

 zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej  

 poprawa estetyki przestrzeni publicznych  

 odnowa zabytków na terenie gminy  
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 inne (jakie?) ………………………………………………………………….  

 

 
9. Jakie przedsięwzięcia/inwestycje/projekty widziałby(aby) Pan(i), aby zrealizować  

w ramach programu rewitalizacji? 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

10. Na jakie przedsięwzięcia wymienione w pkt.9, które mogłyby być zrealizowane w ramach 

programu rewitalizacji, chciałby (aby) Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe? 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 


