
Szanowni Państwo,  

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego zadaniem jest rozpoznanie problemów 

występujących na wskazanych obszarach, analiza przyczyn ich występowania oraz dyskusja nad możliwymi 

sposobami przeciwdziałania tym problemom. Poniżej znajduje się formularz ankiety, który wypełniony można wysłać 

lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto formularz dostępny będzie w wersji 

elektronicznej na stronie Urzędu (www.kornik.pl) oraz na portalach społecznościowych Gminy.  

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w 

sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie programu rewitalizacji. Jej nadrzędnym celem jest 

rozwiązywanie problemów społecznych. Podstawą ubiegania się o fundusze europejskie na przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne jest program rewitalizacji pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski.  

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk 

kryzysowych oraz ich wewnątrzgminnego zróżnicowania. Na poniższej grafice przedstawiono część miejską obszaru 

rewitalizacji. Ponadto w granicach obszaru rewitalizacji zlokalizowane są sołectwa: Dziećmierowo oraz Żerniki. 

Państwa zdanie na temat obszaru rewitalizacji pozwoli na stworzenie takiego Programu, który stanowić będzie 

odpowiedź na rzeczywiste problemy oraz spełniać będzie Państwa oczekiwania odnośnie procesu rewitalizacji.  

 

  



 

1. Czy Pana/i zdaniem wskazany obszar wymaga ożywienia społeczno-gospodarczego oraz poprawy stanu 
przestrzeni publicznej? (Proszę wstawić X w jednym polu) 

 Zdecydowanie nie  Raczej nie  Raczej tak  Zdecydowanie tak  Nie mam zdania 

2. Która grupa społeczna zamieszkująca wskazany obszar rewitalizacji jest w największym stopniu zagrożona 
wykluczeniem społecznym? (Proszę wstawić X w jedynym polu) 

 Osoby starsze/ emeryci  Niepełnosprawni  Bezrobotni  Dzieci i młodzież z ubogich rodzin 

3. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze społecznej? 
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Brak 
problemu 

Małe 
natężenie 
problemu 

Średnie 
natężenie 
problemu 

Wysokie 
natężenie 
problemu 

Przestępczość (kradzieże, rozboje, chuligaństwo, wandalizm)     

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard itp.)     

Patologie w rodzinie (przemoc, zła opieka, rażące zaniedbywanie 
dzieci) 

    

Ubóstwo     

Bezrobocie     

Jeżeli tak, to jaka jest jego główna przyczyna? 
⃝ brak miejsc pracy; ⃝ brak odpowiednich kwalifikacji osób bezrobotnych; ⃝ brak chęci do podjęcia pracy. 

Trudna sytuacja emerytów i osób niepełnosprawnych     

Niski poziom edukacji w szkołach (brak bezpłatnych zajęć 
dodatkowych dla uczniów) 

    

Zaburzenia stosunków międzyludzkich, brak więzi społecznych 
(brak życzliwości, obojętność, egoizm, nietolerancja, brak zaufania) 

    

Niska aktywność społeczna mieszkańców     

Odpływ młodych mieszkańców     

4. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze gospodarczej? 
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Brak 
problemu 

Małe 
natężenie 
problemu 

Średnie 
natężenie 
problemu 

Wysokie 
natężenie 
problemu 

Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców     

Brak wsparcia pozwalającego łączyć życie rodzinne i zawodowe     

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców     

Brak funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej 

    

5. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze środowiskowej? 
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Brak 
problemu 

Małe 
natężenie 
problemu 

Średnie 
natężenie 
problemu 

Wysokie 
natężenie 
problemu 

Niska świadomość ekologiczna mieszkańców     

Zanieczyszczenia powietrza – spaliny samochodowe, palenie w 
tradycyjnych piecach opałem o niskiej jakości 

    

Zaśmiecenie ulic i przestrzeni publicznych, nielegalne 
składowiska odpadów 

    

6. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze technicznej? 
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Brak 
problemu 

Małe 
natężenie 
problemu 

Średnie 
natężenie 
problemu 

Wysokie 
natężenie 
problemu 

Zły stan zabytków     

Zły/ niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności 
publicznej 

    

Zły/ niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych     

Zły/ niewystarczający stan techniczny infrastruktury drogowej     

Występowanie barier architektonicznych dla osób     



niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej 

Brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności i 
ochrony środowiska w obiektach budowlanych 

    

7. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej? (Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Brak 
problemu 

Małe 
natężenie 
problemu 

Średnie 
natężenie 
problemu 

Wysokie 
natężenie 
problemu 

Zdewastowane, opuszczone tereny     

Brak lub niewystarczająca ilość funkcjonalnych terenów 
służących wypoczynkowi i rekreacji 

    

Niski poziom estetyki przestrzeni publicznej     

Brak lub niska jakość podstawowych usług     

8. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy związane z jakością życia? 
(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Brak 
problemu 

Małe 
natężenie 
problemu 

Średnie 
natężenie 
problemu 

Wysokie 
natężenie 
problemu 

Brak poczucia bezpieczeństwa     

Niewystarczająca oferta kulturalna     

Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna     

9. Proszę o wskazanie najważniejszych korzyści, jakie według Pana/i, powinny zostać osiągnięte w wyniku 
przeprowadzonego procesu rewitalizacji gminy Kórnik. (Proszę o zaznaczenie max. 4 efektów) 

 Wzrost umiejętności/ kwalifikacji/ kompetencji 
mieszkańców 

 Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub 
zagrożonych marginalizacją 

 Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie 
ich aktywności 

 Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług 
publicznych 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego  Rozwój przedsiębiorczości 

 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych 

 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i 
drogowej 

 Zapewnienie opieki osobom starszym i 
niepełnosprawnym 

 Organizowanie imprez, pikników, wydarzeń 
kulturalnych sprzyjających integracji społecznej 

 Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego 
mieszkańców w każdym wieku 

 Poprawa stanu technicznego zabytków, dbanie o 
dziedzictwo kulturowe 

 Likwidacja barier architektonicznych  Poprawa oferty edukacyjnej i kulturalnej 
    

10. Metryczka 
Płeć: ⃝ kobieta; ⃝ mężczyzna 
Miejsce zamieszkania: ⃝ obszar rewitalizacji;        ⃝ poza obszarem rewitalizacji 
Wykształcenie: 
⃝ niepełne podstawowe; 
⃝ podstawowe; 
⃝ gimnazjalne; 
⃝ zasadnicze zawodowe; 
⃝ średnie; 
⃝ policealne; 
⃝ wyższe. 

Status zawodowy: 
⃝ uczeń/ student; 
⃝ pracujący zawodowo; 
⃝ prowadzący własną działalność gosp.; 
⃝ rolnik; 
⃝ bezrobotny; 
⃝ emeryt/ rencista. 

Wiek: 
⃝ od 18 do 24 lat; 
⃝ od 25 do 34 lat; 
⃝ od 35 do 45 lat; 
⃝ od 46 do 59 lat; 
⃝ 60 lat i więcej. 

 

 

 

 

 

 



Władze Gminy zachęcają do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które Państwa 

zdaniem przyczynią się do rozwiązywania zidentyfikowanych na obszarze problemów społecznych.  

 

 

  
  
  
 

  


