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Ankieta  

 

dotycząca Konsultacji społecznych prowadzonych w ramach opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 - 2030 

 

Szanowni Państwo! 

W związku rozpoczęciem konsultacji nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Rumia na lata 2017-2030 - dokumentu mającego określić działania w sferze społeczeństwa, gospodarki, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej zmierzające do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej 

oraz stworzenie warunków do dalszego jego rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie 

poniższej ankiety. Ankieta ma odzwierciedlać rzeczywistą koncentrację zjawisk negatywnych i 

problemów mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy w Rumi. Dokument, który trafia do Państwa 

ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego w szczególności miejsc, które wymagają szczególnej troski 

i uwagi osób zaangażowanych w rewitalizację miasta.  

 

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane 

wyłącznie w formie zbiorczej. 

 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety  

Zespół ds. Rewitalizacji 

 

1.  Jakie są Pana(i) zdaniem główne problemy Gminy Miejskiej Rumia? 

Prosimy o zaznaczenie najwyżej trzech najistotniejszych problemów. 

 Bezrobocie      

 Ubóstwo 

 Zły stan zdrowia mieszkańców  

 Zła sytuacja mieszkaniowa (ilość i jakość mieszkań)  

 Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc) 

 
Wadliwa  lub niewystarczająca infrastruktura publiczna (stan dróg i ciągów pieszych,  

oświetlenie miejskie, oznakowanie, ilość i stan śmietników w przestrzeni publicznej itp.)  

 
Ograniczone możliwości odpoczynku i rekreacji (brak ścieżek rowerowych, terenów 

zielonych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw) 

 Brak oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla osób w różnym wieku 

 Niewykorzystywane walory naturalne miasta/miejscowości 

 Brak zaangażowania mieszkańców w życie miasta/miejscowości 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

 Niski poziom dochodu  

 Zanieczyszczenie środowiska  

 
Inne (jakie?) 

................................................................................................................................................... 
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2. Jakie działania podejmowane w Gminie Miejskiej Rumia poprawiłyby jakość życia Pana(i) 

lub Pańskiej rodziny? 

Prosimy zaznaczyć nie więcej niż trzy najistotniejsze działania. 

 
Zwiększenie ilości parków, skwerów i innych terenów zielonych  

 

 
Wygodne i funkcjonalne chodniki i poprawa stanu technicznego dróg, poprawa oświetlenia 

ulicznego 

 Budowa obiektów rekreacji i wypoczynku (boisko, plac zabaw itp.) 

 Utrzymanie czystości i porządku w gminie na wysokim poziomie 

 Lepsza oferta spędzenia czasu wolnego dla dzieci i dorosłych 

 Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście/miejscowości 

 
Wprowadzenie ograniczeń ruchu na lokalnych drogach (ograniczenie prędkości, progi 

zwalniające) 

 Podniesienie jakości usług medycznych oraz ich dostępności 

 Lepsza oferta edukacyjna szkół, dostęp do przedszkoli 

 Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

 Wzrost przedsiębiorczości 

 

3. Jak ocenia Pan(i) wsparcie rodzin z problemami (patologia, uzależnienie, bieda) 
Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Bardzo dobrze – nie ma problemu z dostępem do wsparcia rodzin z problemami 

 Dobrze – wsparcie jest wystarczające  

 Średnio  – wsparcie dla rodzin z problemami jest na niskim poziomie  

 Źle – brak wystarczającego wsparcia rodzin z problemami 

 

4. Jak ocenia Pan(i) pomoc instytucji w znalezieniu pracy i w walce z bezrobociem. 
Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 Bardzo dobrze – odpowiednie instytucje spełniają dobrze swoją rolę w tym zakresie 

 Dobrze – przypuszczam, że osoby potrzebujące wsparcia je otrzymują 

 
Średnio  – nie zawsze można liczyć na skuteczną pomoc instytucji w znalezieniu pracy  

i w walce z bezrobociem, proponowane wsparcie nie zawsze jest wystarczające 

 Źle – proponowane wsparcie nie zaspokaja potrzeb bezrobotnych 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt pt. „ Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych w Rumi” realizowany jest przy współfinansowaniu środków  Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

 

5. Jak ocenia Pan(i) swoje warunki mieszkaniowe? 

Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 
Bardzo dobrze – moje warunki mieszkaniowe są dużo lepsze niż większości mieszkańców 

Gminy Miejskiej Rumia 

 Dobrze -  mieszkam wygodnie i jestem z tego zadowolony 

 Średnio - na miarę moich możliwości 

 Raczej źle – za mały metraż lub kiepski stan techniczny 

 Zdecydowanie źle – fatalne warunki sanitarne, mały metraż, fatalny stan techniczny 

 

 

 

6. Jakie problemy społeczne w Rumi należy rozwiązać w pierwszej kolejności? 

Proszę wskazać X odpowiednie pola (maksymalnie 5). 

 Przestępczość 

 Bezrobocie i za mała pomoc w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia) 

 Bieda i za mała pomoc i wsparcie rodzin z problemami (patologia, uzależnienia) 

 Utrudniony dostęp społeczeństwa do  szkół oraz żłobków  i przedszkoli 

 Emigracja z miasta młodych,  dobrze wykształconych osób 

 

 

 

Metryczka 

1. Płeć:  

A. Kobieta          B. Mężczyzna 

 

2. Wiek: 

A. Do 20 lat        B. 21-39        C. 40-60     D. powyżej 60   

 

 


