Formularz konsultacyjny dotyczący problemów i zjawisk kryzysowych w Gminie Miasto Łęczyca.
Badanie ankietowe „Identyfikacja problemów i zjawisk kryzysowych w Łęczycy”.
Celem ankiety jest identyfikacja problemów, zjawisk kryzysowych oraz potrzeb w zakresie rewitalizacji w
Gminie Miasto Łęczyca. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy do „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015 - 2023”.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Dziękujemy!
1. Jak ocenia Pan/Pani natężenie poszczególnych problemów i zjawisk kryzysowych na terenie miasta
Łęczyca? Proszę zaznaczyć (X) właściwą Pana/Pani zdaniem (w skali od 1 do 4) ocenę problemu lub
zjawiska kryzysowego w poniższej tabeli.
Ocena problemu lub zjawiska kryzysowego
l.p.
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2.
3.
4.
5.
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10.
11.
12.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Problem lub zjawisko kryzysowe
na terenie miasta Łęczyca
Bezrobocie, w tym szczególnie wśród osób starszych oraz
osób z niskim wykształceniem
Migracje mieszkańców poza teren miasta, w tym
szczególnie osób młodych
Starzenie się społeczeństwa miasta
Systematyczny ubytek liczby mieszkańców (w tym spadek
liczby urodzeń)
Problemy osób starszych wymagających pomocy i opieki

Słaba kondycja ekonomiczna mieszkańców
Niski poziom edukacji na poziomie szkół podstawowych i
gimnazjalnych
Niskie dochody mieszkańców miasta
Niska przedsiębiorczość mieszkańców miasta
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw
Duża liczba mieszkańców zagrożonych wykluczeniem
społecznym (ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba)
Niewystarczająca oferta kulturalna, w tym szczególnie dla
osób starszych i młodzieży
Niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy
lokalne
Niska aktywność organizacji pozarządowych
Niskie umiejętności organizacji pozarządowych w
pozyskiwaniu środków finansowych
Duże natężenie ruchu samochodowego w mieście
Niski poziom atrakcyjności turystycznej miasta
Zmniejszanie się ruchu turystycznego oraz stagnacja na
rynku zakwaterowania i gastronomii
Brak oferty noclegowej i gastronomicznej
Niska jakość budynków komunalnych w okolicach Zalewu
Problem dzikich wysypisk śmieci
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Zanieczyszczenie powietrza w mieście Łęczyca
Niska dostępność terenów zielonych w mieście Łęczyca
Zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych
uniemożliwiające ich wykorzystanie
Niezagospodarowane i zdegradowane tereny Zalewu
Miejskiego
Ubytek krzewów i drzew na terenie miasta Łęczyca

Nie
występuje

1
(bardzo
mały)

2
(mały)

3
(duży)

4
(bardzo
duży)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nieestetyczna i zaniedbana przestrzeń miasta (brak ładu
przestrzennego, chaos reklamowy)
Niska dostępność terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
Zły stan infrastruktury drogowej w okolicach Zalewu
Częste podtopienia i zagrożenie powodziowe
Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców
Zły stan zdrowia mieszkańców
Inne (jakie?) ……………………………………………………...................
..............................................................................................
Inne (jakie?) ……………………………………………………...................
...............................................................................................

2. Jak ocenia Pan/Pani dostępność poszczególnych usług publicznych? Proszę zaznaczyć (X) właściwą
Pana/Pani zdaniem (w skali od 1 do 4) ocenę dostępności usług publicznych w poniższej tabeli.
Ocena dostępności usług publicznych
l.p.

Rodzaj usługi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Usługi z zakresu opieki nad dziećmi do lat 6
Usługi edukacyjne
Usługi z zakresu ochrony zdrowia
Usług dla osób starszych
Usługi z zakresu pomocy społecznej
Usługi z zakresu kultury
Usługi z zakresu wsparcia osób bezrobotnych
Usługi komunikacyjne
Usługi komunalne (gospodarka odpadami i in.)
Inne (jakie?) …………………………………………………
........................................................................

Nie są w
ogóle
dostępne

1
(bardzo
mała)

2
(mała)

3
(duża)

4
(bardzo
duża)

3. Jakie potrzeby w zakresie działań rewitalizacyjnych występują Pani/Pana zdaniem na terenie miasta
Łęczyca?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

4. Inne uwagi i wnioski w zakresie rewitalizacji miasta Łęczyca.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Metryczka
1. Płeć:
 Kobieta
 Mężczyzna
2. Wiek:
 Poniżej 25 lat
 25-34
 35-44
 45-54
 55-64
 65 lat i więcej

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

3. Wykształcenie:
 Podstawowe lub gimnazjalne
 Zasadnicze zawodowe
 Średnie
 Wyższe
4. Miejsce zamieszkania
 Łęczyca, ul. ………………………...................
5. Status społeczny:
 Uczeń/ Student
 Osoba pracująca
 Emeryt/Rencista
 Bezrobotny/Nieaktywny zawodowo

