
 

Szanowni Państwo! 

Gmina Cekcyn przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to dokument, który 
pozwala uzyskać dofinansowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych 
gminy. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć także na przystosowanie zniszczonych lub 
opuszczonych budynków dla organizacji w nich zajęć dla mieszkańców lub utworzenia miejsc pracy. 
Bardzo duże znaczenie dla wyboru projektów, które zostaną zrealizowane, ma także opinia Państwa – 
Mieszkańców naszej gminy. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wypełnienie anonimowej 
ankiety, która pozwoli nam lepiej poznać Państwa ocenę stanu gminy i potrzeby przez Państwa 
zgłaszane. Ze względów formalnych Program nie może obejmować wszystkich miejscowości ani 
wszystkich rodzajów działań, ale te Państwa wnioski, które nie będą mogły być uwzględnione w tym 
Programie, będziemy starali się uwzględniać w innych działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju 
gminy.  

Proszę o zwrot wypełnionej ankiety w miejscu jej otrzymania do 30 maja. Jednocześnie informuję, że 
na stronie internetowej gminy będą zamieszczane dodatkowe informacje o rewitalizacji, które 
pozwolą Państwu na poszerzenie wiedzy w tej dziedzinie. 

Z poważaniem 
Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn 

 
 

1. Miejscowość zamieszkania ankietowanego: ……………………………………………………. 

 

2. Proszę ocenić natężenie wskazanych poniżej problemów społecznych – w swojej miejscowości  
i w całej gminie 
Proszę użyć skali: 1 – nie występuje, 2 –występuje na niewielką skalę, 3 – występuje na dosyć 
dużą skalę, 4 – występuje powszechnie, 5 – nie mam zdania 

Problem 
W Pani/Pana 
miejscowości 

Ogólnie  
w gminie 

Bieda   

Rzeczywisty brak pracy   

Niechęć do poszukiwania i podejmowania pracy   

Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców   

Brak aspiracji wśród mieszkańców   

Brak mieszkań dla ludzi młodych   

Ludzie młodzi wyprowadzają się   

Przestępczość wśród dorosłych   

Chuligaństwo wśród młodzieży   

Przemoc w rodzinie   

Brak zainteresowania problemami ludzi starszych   

Alkoholizm   

Utrudniony dostęp do internetu   

Brak bezpieczeństwa na drogach dla pieszych i rowerzystów   

Utrudniony dostęp do sklepów (trudności w codziennych zakupach)   

 

 



 

3. Proszę zaznaczyć jakiego rodzaju usług brakuje Pani/Panu w największym stopniu  
w miejscowości zamieszkania lub w jej pobliżu (proszę wskazać najwyżej 3 usługi) 

Sklep spożywczy   Opieka lekarska  

Sklep wielobranżowy („przemysłowy”)   Boisko  

Targowisko   Zajęcia kulturalne w świetlicy lub domu kultury  

Drobne naprawy sprzętu domowego   Poczta  

Specjalistyczne usługi dla rolnictwa   Bank  

Szkoła    Kościół  

Przedszkole   Miejsce opieki i organizacji zajęć dla seniorów  

Żłobek   Plac zabaw dla dzieci  

 

4. Proszę ocenić, na ile dostępne w Pani/Pana miejscowości i w bliskiej okolicy - domy kultury, 
świetlice, obiekty sportowe zapewniają możliwość atrakcyjnego, pożytecznego i bezpiecznego 
spędzenia wolnego czasu przez: 

 dzieci  młodzież  dorosłych  ludzi starszych 

Proszę użyć skali:  
1 – jest bardzo źle, 2 – oferta jest, ale zbyt mała, 3 – oferta jest wystarczająca, 4– nie ma to znaczenia dla 
mojej rodziny, bo i tak nie korzystamy, 5 – oferta jest nieciekawa, 6 – nie mam zdania 

 

5. Jakiego rodzaju nowe bezpłatne zajęcia organizowane w Pani/Pana miejscowości  
lub w sąsiedniej miejscowości, byłyby dla Pani/Pana rodziny atrakcyjne?  
Proszę użyć skali: 1 – na pewno ktoś z rodziny by uczestniczył, 2 – prawdopodobnie ktoś z rodziny by 
uczestniczył, 3 – prawdopodobnie nikt z rodziny by nie uczestniczył, 4- na pewno nikt z rodziny by nie 
uczestniczył 

Zajęcia kulturalne dla dorosłych  

Zajęcia kulturalne dla dzieci/młodzieży  

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży szkolnej  

Popołudniowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych  

Zorganizowane zajęcia sportowe dla dorosłych  

Zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci (np. „szkółka piłkarska”)  

Nauka języków obcych  

Porady prawne  

Spotkania dla seniorów  

Dyskusyjny klub filmowy  

Zajęcia muzyczne (chór, gra na instrumentach, lekcje śpiewu)  

Nauka korzystania z komputera i internetu  

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………….  

 

6.  Czy na terenie Pani/Pana miejscowości znajduje się opuszczony budynek, który mógłby zostać 
wyremontowany i przystosowany dla organizacji zajęć dla ludności lub dla rozwoju 
gospodarczego?  

Proszę podać jaki budynek i na jaki cel proponuje go Pani/Pan wykorzystać 

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

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

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


