Ankieta dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru Zielonego Serca Roztocza
obejmującego gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec
Link do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/YASoUGbvX4yBkQry6
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji
oraz problemów obszaru Zielonego Serca Roztocza, a także wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku
2030.
Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Zielone Serca Roztocza na lata 2020 –
2030 wdrażanej przez gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec.
Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważasz za stosowne można ją podpisać lub wskazać instytucję
w imieniu której występujesz.
1. Ocena warunków życia na obszarze gmin: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec
Twoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne w gminie zależy od wielu aspektów. Jak je oceniasz w skali od 1
do 5? Prosimy o wstawienie w odpowiednie miejsce znaku „X", gdzie: 1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - przeciętnie, 4
- dobrze, 5 - bardzo dobrze.
Warunki życia

OCENA
1 2 3 4 5

Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Wsparcie przedsiębiorców (spoza sektora rolniczego) ze strony władz samorządowych
Wsparcie rolników ze strony władz samorządowych
Wsparcie rozwoju przetwórstwa produktów rolnych ze strony władz samorządowych
Jakość komunikacji publicznej
Stan dróg
Dostępność ścieżek rowerowych
Jakość infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej
Organizacja systemu segregowania i wywozu śmieci
Dostęp do internetu
Stan środowiska naturalnego
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Atrakcyjność turystyczna
Sytuacja na rynku pracy
Dostęp do edukacji podstawowej i ponadpodstawowej
Dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Dostęp do świadczeń medycznych
Dostęp do opieki społecznej
Bezpieczeństwo publiczne
Jakość i dostępność do placówek kultury
Jakość i dostępność do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Dostęp do usług (możliwość zakupu artykułów codziennego użytku)
Dostęp do usług noclegowych i gastronomicznych
Dostępność obiektów i usług publicznych dedykowanych osobom starszym
Działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców
Współpraca władz samorządowych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
Promocja turystyczna
Aktywność organizacji pozarządowych
Atrakcyjność zamieszkania na terenie gminy
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2. Największym problemem lub barierą na jakie napotykam w moim codziennym życiu na terenie gminy jest...
(Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi)
Problemy i bariery

Prosimy o zaznaczenie maks.
5 odpowiedzi (symbolem „x”)

Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości
Brak terenów przeznaczonych pod inwestycje
Brak wsparcia dla przetwórstwa produktów rolnych
Niska efektywność produkcji rolniczej
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Brak działań proekologicznych
Niska jakość oferty turystycznej
Ograniczony dostęp do infrastruktury wodnokanalizacyjnej
Zły stan dróg
Zła jakość komunikacji publicznej
Ograniczony dostęp do internetu
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niska jakość opieki zdrowotnej
Niska jakość opieki społecznej
Niska jakość działań dedykowanych osobom starszym
Niska jakość oferty instytucji kultury
Ograniczony dostęp do edukacji
Ograniczony dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Ograniczona baza noclegowa i gastronomiczna
Niska jakość informacji i promocji turystycznej
Niska aktywność władz samorządowych na rzecz rozwoju gminy
Niska aktywność środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych
Inne (jakie?) …………………………………………………………..

3. Uważam, że najważniejsze dla rozwoju i podniesienia jakości życia w mojej gminie jest:
(Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi)

PRIORYTETY

Proszę o zaznaczenie
maks. 5 odpowiedzi
(symbolem „x”)

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców
Wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej
Przygotowanie terenów pod inwestycje i poszukiwanie inwestorów
Wsparcie dla podniesienia efektywności produkcji rolniczej rozwoju przetwórstwa
Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Rozwój systemu segregacji odpadów
Budowa i modernizacja dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych
Rozwój transportu publicznego
Zwiększenie dostępu do internetu
Bezpieczeństwo publiczne i system monitoringu
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i społecznej
Poprawa dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i
patologii społecznych
Wsparcie dla dóbr i usług dedykowanym osobom starszym
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Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów kultury oraz szersza oferta działań w
zakresie kultury
Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
Modernizacja i doposażenie szkół
Rozwój bazy gastronomicznej i noclegowej
Promocja atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
Infrastruktura turystyki, ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych
Podniesienie jakości funkcjonowania administracji samorządowej
Wspieranie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe
Działania na rzecz dialogu społecznego i większego zaangażowania mieszkańców w
działania gminy
Inne (jakie?) …………….

4. Posiadasz 10 mln zł wolnych środków i w latach 2020 - 2030 r. chcesz wydać je na terenie Zielonego Serca
Roztocza (Józefów, Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec) na 3 najważniejsze Twoim zdaniem inwestycje. Jakie?
Proszę o wpisanie tytułu i krótkiego opisu maksymalnie 3 projektów, które wpłyną na rozwój części lub
całego obszaru Zielonego Serca Roztocza, nie zaś tylko jednej gminy.
Lp.

Nazwa projektu

Krótki opis

1.

2.

3.

5. Jakich działań antykryzysowych oczekujesz od władz gminy w celu zapobiegania negatywnym skutkom
epidemii COVID-19. Prosimy o wskazanie maksymalnie 3 propozycji.
 obniżenie stawek czynszu za lokale użytkowe i dzierżawę dla osób prowadzących dział. gosp.
 obniżenie stawki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących dział. gosp.
 odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych dla osób prowadzących
dział. gosp.
 promocja usług i produktów lokalnych z dowozem do domu
 organizacja dostarczania żywności i środków ochrony do osób starszych lub potrzebujących,
 Bieżące informowanie o aktualnych możliwościach wsparcia w ramach COVID-19


inne, jakie ………………….…………………………………………………………………………………………………………

6. Z czym chciał(a)byś aby utożsamiano Zielone Serce Roztocza w roku 2030 (proszę zaznaczyć maksymalnie
2 z poniższych odpowiedzi):
 z obszarem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory przyrodnicze i kulturalne
 z obszarem kojarzonym z efektywnym rolnictwem
 z obszarem kojarzonym z produkcją energii ze źródeł odnawialnych
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z obszarem aktywnym gospodarczo wspierającym małych i średnich przedsiębiorców
z obszarem kojarzącym się z atrakcyjnym miejscem do zamieszkania
z obszarem atrakcyjnych dóbr i usług dedykowanych osobom starszym



z innym (jakim?) …………………………………………………………………………………………………………

7. Inne wnioski i propozycje do Strategii.
Prosimy o ciekawe pomysły wyróżniające i promujące obszar Zielonego Serca Roztocza:

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

Metryczka:
1. Mieszkam w: (proszę zaznaczyć właściwą lokalizację)
 Gminie Józefów
 Gminie Krasnobród
 Gminie Susiec
 Gminie Zwierzyniec
2. Mój wiek: (proszę podkreślić właściwy przedział)
poniżej 18

19 – 25 lat

26 – 35 lat

36 – 50 lat

51 – 65 lat

66 lat i więcej

3. Moja płeć: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
 Kobieta
 Mężczyzna
4. Moja aktywność zawodowa (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) Jestem:
 Przedsiębiorcą
 Osoba zatrudnioną w sektorze publicznym
 Osoba zatrudnioną w sektorze prywatnym
 Uczniem/Studentem
 Osobą bezrobotną
 Emerytem/rencistą
 Rolnikiem
 Inne
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