1.

2.

W gminie Wiskitki:

Proszę wpisać miejscowość/sołectwo na terenie gminy
Wiskitki, w której Pani/Pan mieszka:

mieszkam
jestem zatrudniona/zatrudniony
prowadzę działalność gospodarczą
uczę się
Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które odnoszą się do Pani/Pana
sytuacji.

3.

Jak ocenia Pani/Pan poniższe aspekty funkcjonowania gminy Wiskitki, wpływające na warunki
życia mieszkańców?
Proszę zaznaczyć stawiając X, gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze.

Aspekty i problemy
integracja lokalnej społeczności
aktywność społeczna mieszkańców
zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne
patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
ubóstwo
oferta placówek kulturalnych
bezpieczeństwo publiczne
opieka przedszkolna i żłobkowa
oferta edukacyjna szkół podstawowych i ponadpodstawowych
baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa
kompetencje zawodowe mieszkańców
sytuacja na rynku pracy
poziom rozwoju sektora usług i handlu
wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w gminie
przedsiębiorczość mieszkańców
dostęp do nowoczesnych technologii
dostępność terenów inwestycyjnych
wykorzystanie potencjału turystycznego gminy
promocja gminy
stan infrastruktury technicznej (wodociągowa, kanalizacyjna itp.)
stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy
stan infrastruktury komunikacyjnej: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie,
połączenia komunikacyjne, ścieżki rowerowe
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stan techniczny zabytków
gospodarka komunalna (odpadami i ściekami)
zanieczyszczenie środowiska naturalnego
estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych
świadomość ekologiczna mieszkańców
4. Jakie, według Pani/Pana efekty powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu
rewitalizacji w gminie Wiskitki?
Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi.

Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców
Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
Redukcja poziomu ubóstwa i występujących patologii społecznych
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych
Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Pozyskanie dużych inwestorów
Rozwój mikro- i małej przedsiębiorczości
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
Poprawa stanu infrastruktury technicznej
Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej
Rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej
Rozszerzenie bazy turystycznej
Poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń
Odnowa i zachowanie zabytków
Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Inne uwagi lub sugestie:

