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KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
 

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice 
 

Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – budowy nowego programu rewitalizacji obszarów 
kryzysowych naszego Miasta i Gminy, co umożliwi nam wnioskowanie o zewnętrzne środki na realizację planowanych 
przedsięwzięć. Chcemy poznać Waszą opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary 
są w najgorszej sytuacji i co należy robić w pierwszej kolejności, by w całym Mieście i Gminie żyło się lepiej, bezpieczniej, 
ciekawiej.  
Ankietę wśród mieszkańców przeprowadzamy przystępując do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 
Łosice. Zasięgamy Państwa opinii nt. problemów rozwojowych, zdegradowanych, kryzysowych obszarów Miasta i Gminy 
oraz oczekiwanych działań, które wpłyną na wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego, poprawę jakości życia 
i ożywienie społeczno-gospodarcze. Taki proces przyjęto nazywać rewitalizacją.  

Zbiorcze wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice http://gmina.losice.pl 
 

Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym. Proszę o zaznaczenie, 
stosownie do rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X” chyba, że w danym pytaniu zasadne 
jest udzielenie szerszej odpowiedzi prezentującej Państwa opinię. Dziękujemy!  
 

 

1. Czy Pana/Pani zdaniem Miasto i Gmina Łosice wymaga programu rewitalizacji, to znaczy programu ożywienia społeczno-
gospodarczego, i przestrzenno-środowiskowego?: 

 

 zdecydowanie tak 
 

 raczej tak 
 

 raczej nie 
 

 zdecydowanie nie 
 

 

2. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe działania w zakresie działań rewitalizacyjnych? 
 

 zdecydowanie korzystnie 
 

 raczej korzystnie 
 

 raczej niekorzystnie 
 

 zdecydowanie niekorzystnie 
 

 

3. Który obszar Miasta i Gminy powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji, ponieważ jest najbardziej zdegradowany 
i najtrudniej się tam żyje?  (przy zaznaczeniu osiedla należy wpisać drukowanymi literami ulicę) 
 

 Biernaty Średnie   Rudnik  

  Chotycze   Stare Biernaty 

 Chotycze Kolonia   Szańków 

 Czuchleby   Szańków Kolonia 

  Dzięcioły   Świniarów 

 Jeziory   Toporów 

 Łuzki   Woźniki 

 Meszki   Zakrze ULICA 

 Niemojki   Łosice - Osiedle Międzyrzecka  

 Niemojki Stacja   Łosice - Osiedle Sienkiewicza  

 Nowosielec   Łosice - Osiedla Zdrowa  

 Patków   Łosice - Osiedle Żeromskiego  

 Patków Prusy   Łosice - Osiedle Bialska  

 
 

4. Czym przede wszystkim należałoby zająć się w pierwszej kolejności, by poprawić sytuację tego obszaru? Proszę krótko 
opisać swój pomysł (PROSZĘ O WPISANIE UWAG DRUKOWANYMI LITERAMI). 
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5. Proszę wskazać Pana/Pani związek z wybranym obszarem, wymagającym rewitalizacji: (można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi). 
 

 miejsce zamieszkania 

 miejsce pracy 

 miejsce wypoczynku 

 miejsce, w którym często przebywam, załatwiam różne sprawy 

 miejsce, które uważam za bardzo ważne dla Miasta i Gminy Łosice 
inny, proszę 
podać 

 
 

6. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy społeczne występujące na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią 
do rewitalizacji: (max 3 odpowiedzi) 
 

 bezrobocie 
 

 ubóstwo 
 

 niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji 
 

 zwiększanie liczby osób wymagających wsparcia, pomocy społecznej 
 

 wysoka przestępczość 

 problemy rodzinne i społeczne (np. alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania występujące na różnych 
obszarach np. na terenie szkół, w miejscach publicznych, parkach itp.)  
 

 niewystarczający udział w życiu społecznym i kulturalnym 
 

 brak poczucia bezpieczeństwa 

 brak poczucia więzi z Miastem i Gminą Łosice   

 niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach 

 migracje mieszkańców do ościennych miast (np. Siedlec, Warszawy)  

 niewystarczająca oferta kulturalna i infrastrukturalna powodująca spędzanie wolnego czasu przez 
mieszkańców poza obszarem gminy (np. do Siedlec, Warszawy) 

inny, proszę 
podać 

 
 

7. Proszę wskazać najważniejsze Pana/Pani zdaniem problemy gospodarcze, które powinny być rozwiązane w celu 
ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji: 
(max 3 odpowiedzi) 
 

 niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw, brak inkubatora przedsiębiorczości, szkoleń, doradztwa 
gospodarczego 
 

 niska przedsiębiorczość mieszkańców 
 

 brak miejsca na prowadzenie działalności 

 brak dobrych miejsc pracy w Mieście i Gminie Łosice   
 

 niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców 
 

 niewystarczająca promocja Miasta i Gminy Łosice wobec inwestorów   

 słabo rozwinięty sektor usług 
 

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura utrudniająca rozwój usług i handlu (np. brak parkingów)  
 

 plan zagospodarowania przestrzennego niedostosowany do aktualnych potrzeb i brak jego wersji 
elektronicznej 

inny, proszę 
podać 
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8. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy związane ze środowiskiem naturalnym oraz zagospodarowaniem 
przestrzennym na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji: (max 3 odpowiedzi) 

 

 zanieczyszczenie środowiska, w tym przez transport prywatny i publiczny  
 

 niska świadomość mieszkańców w zakresie działań dotyczących ekologii 
 

 zaniedbane parki, skwery, place zabaw 
 

 niska estetyka przestrzeni publicznej 
 

 brak miejsc publicznych dogodnych dla wypoczynku rodzin z dziećmi                                                                                                   

 brak miejsca, które stanowi główne miejsce spotkań, wydarzeń społecznych i kulturalnych,  
brak „placu miejskiego/wiejskiego”                                                                                                                         
                                                    

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna w zakresie dróg, parkingów, chodników 
i oświetlenia 

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura w zakresie sieci kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, cieplnej, 
telekomunikacyjnej 

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ośrodki kultury, 
ośrodki sportu i rekreacji, biblioteki) 

 niski poziom obsługi komunikacyjnej (drogi, parkingi, oświetlenie, brak ścieżek rowerowych) 
 

 konieczność rekultywacji wysypiska śmieci 
 

inny, proszę 
podać 

 

9. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych, które powinny 
być realizowane na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji: 
 

 rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej i sieci komunikacyjnej 
 

 rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej - towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, 
oświetlenie) 

 rozbudowa/modernizacja/doposażenie infrastruktury edukacyjnej: przedszkoli, szkół podstawowych,  innych  
 

 rozbudowa/modernizacja/doposażenie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (np. utworzenie 
ścieżek rowerowych, utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej) 
 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznych np. parków, skwerów, placów zabaw, placów przy świetlicach 
 

 rozbudowa infrastruktury technicznej (np. instalacja c.o., wod.-kan., gaz) 
 

 rozbudowa/modernizacja/doposażenie infrastruktury kulturalnej (Dom Kultury, Kino, biblioteki publiczne) 
 

 rozbudowa/modernizacja/ doposażenie budynków socjalnych, komunalnych oraz budynków w zasobach 
spółdzielni mieszkaniowych w Mieście i Gminie  

 rozbudowa/modernizacja budynków i terenów po-przemysłowych (np. BUMAR, baza PKS itp.) 
 

 rozbudowa/modernizacja/ doposażenie budynków użyteczności publicznej (np. urzędy, szpital, przychodnie) 
 

 rozbudowa/modernizacja budynków i obiektów zabytkowych 
 

inny, proszę 
podać  

 

 

10. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć społecznych, które powinny 
być realizowane na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji: 
 

 programy wsparcia, integracji dla osób i rodzin ubogich, doświadczających różnych trudności i kłopotów  
 

 tworzenie miejsc spotkań, pobytu, zajęć dla osób starszych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem   
 

 programy kulturalne, społeczne, sportowe, cykliczne imprezy dla mieszkańców  
 

 prowadzenie kursów, szkoleń dla osób poszukujących pracy, chcących zdobyć nowe umiejętności  
 

 organizowanie konkursów o mieście, wycieczek, spacerów, spotkań na temat historii Miasta i Gminy Łosice 
 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży                                                                 ODWRÓĆ! 
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 stworzenie szlaków spacerowych, rowerowych 

 poprawa bazy dydaktycznej (np. zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, remonty i wyposażenie szkół) 

inny, proszę 
podać 

 

 

11. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć które powinny być podejmowane w celu 
ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji: 
 

 programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności 
gospodarczej, prowadzących taką działalność  
 

 programy wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej 
 

 programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób bezrobotnych          
 

 rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie obszaru 
wskazanego do rewitalizacji                                                     
 

 udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych 
 

 utworzenie na terenie gminy Inkubatora Przedsiębiorczości tzn. instytucji wspierającej działalność gospodarczą 

 poprawa infrastruktury służącej rozwojowi handlu i usług (np. budowa parkingów i miejsc postojowych) 
inny, proszę 
podać 

 

 

12. W której z poniższych części Miasta i Gminy Pan/Pani mieszka?: 
 

 Biernaty Średnie   Rudnik 

  Chotycze   Stare Biernaty 

 Chotcze Kolonia   Szańków 

 Czuchleby   Szańków Kolonia 

  Dzięcioły   Świniarów 

 Jeziory   Toporów 

 Łuzki   Woźniki 

 Meszki   Zakrze 

 Niemojki   Łosice - Osiedle Międzyrzecka 

 Niemojki Stacja   Łosice - Osiedle Sienkiewicza 

 Nowosielec   Łosice - Osiedla Zdrowa 

 Patków   Łosice - Osiedle Żeromskiego 

 Patków Prusy   Łosice - Osiedle Bialska 

 

METRYCZKA 
Proszę o zakreślenie znakiem „X” wybranej opcji odpowiedzi 
 

1. Płeć 2. Wiek 3. Stan cywilny 

o kobieta o 15-19 o panna/kawaler 

o mężczyzna o 20-24 o mężatka/żonaty 

4. Status społeczno-zawodowy o 25-44 o rozwódka/rozwodnik 

o pracujący w sektorze administracji publicznej o 45-66 o wdowa/wdowiec 

o pracujący w firmie państwowej o 67+  

o pracujący w firmie prywatnej 5. Wykształcenie 6. Sytuacja materialna 

o prowadzący własną działalność gospodarczą o podstawowe o zdecydowanie dobra 

o uczeń/student o zasadnicze zawodowe o raczej dobra 

o emeryt/rencista o średnie o raczej zła 

o bezrobotny o wyższe licencjackie o zdecydowanie zła 

o inny o wyższe magisterskie 

7. Okres zamieszkiwania w Gminie 8. Zameldowanie 9. Postawa wobec Gminy 

o od urodzenia o Miasto i Gmina Łosice o lubię tę gminę 

o długo, co najmniej 10 lat o poza Miastem i Gminą 
Łosice 

o ani lubię ani nie lubię  

o od niedawna, kilka lat o nie lubię tej gminy 
 

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie! 

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 07.09.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach lub wysyłać na adres mailowy: 
umiglosice@pro.onet.pl  Wszelkie pytania należy kierować do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Łosice Pani Joanny Kamińskiej nr tel. 

83 357 35 42 w.30  lub pracownika Contract Consulting sp. z o.o. tel. 664 932 979 


