
BADANIE POSTĘPÓW WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY 

SKWIERZYNA NA LATA 2016 -2023 (ANKIETA) 

 

1. Czy Pani/Pan wie czego dotyczy Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 
2016 -2023? Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Tak 

 Nie 

 Nie jestem pewna/pewien 

 

2. Czy Pani/Pan wie jaki obszar na terenie Gminy Skwierzyna został objęty 
rewitalizacją? Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Tak 

 Nie 

 Nie jestem pewna/pewien 

 

3. Czy Pani/Pan miał jakikolwiek kontakt z członkami Komitetu Rewitalizacji  (udział w 
szkoleniu, doradztwie, imprezy, festyny, przedsięwzięcia rewitalizacyjne itp.)? Proszę 
zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Tak 

 Nie 

 Nie jestem pewna/pewien 

 

4. Jak Pani/Pan ocenia stan małej infrastruktury na terenie miasta Skwierzyna (parki / 
miejsca wypoczynku, rekreacji)?Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle  

 Bardzo źle  

 

5. Jak Pani/Pan ocenia stan zabytkowej infrastruktury oraz budynków użyteczności 
publicznej na terenie miasta Skwierzyna ?Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 



 Raczej źle  

 Bardzo źle  

6. Jak Pani/Pan ocenia w swojej gminie sytuację na rynku pracy? 
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle  

 Bardzo źle  

 

7. Jak Pani/Pan ocenia prowadzone działania rewitalizacyjne? 
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle  

 Bardzo źle  

 

8. Czy zauważyła Pani/Pan wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Skwierzyna ? 
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie   

 

9. Czy Pani/Pana zdaniem w ciągu ostatnich dwóch  lat zwiększyły się możliwości 
spędzania wolnego czasu w gronie mieszkańców? Proszę zaznaczyć wybraną 
odpowiedź. 

 Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu  

 Jest lepiej niż 2 lata temu 

 Jest gorzej  niż 2 lata temu 

 Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu 

 Nie ma żadnej różnicy  

 

 

 



10. Czy Pani/Pana zdaniem w ciągu ostatnich dwóch  lat zauważalny jest rozwój 
przedsiębiorczości na terenie Gminy Skwierzyna? Proszę zaznaczyć wybraną 
odpowiedź. 

 Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu  

 Jest lepiej niż 2 lata temu 

 Jest gorzej  niż 2 lata temu 

 Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu 

 Nie ma żadnej różnicy  

 

11. Czy Pani/Pana zadowolenie z życia w Gminie Skwierzyna  zmieniło się w ciągu 
ostatnich dwóch lat ze względu na poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz 
prowadzonych projektach społecznych? 
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 Jest zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu  

 Jest lepiej niż 2 lata temu 

 Jest gorzej  niż 2 lata temu 

 Jest zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu 

 Nie ma żadnej różnicy  

 

12. Do której z poniższych grup Pani/Pan należy?: 

 Mieszkaniec Gminy (miejscowość/ulica zamieszkania? 
………………………………………….………………………………………………) 

 Właściciel/użytkownik wieczysty/zarządzający nieruchomością w Gminie 
(miejscowość/ulica nieruchomości? ………………………………………………) 

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Gminie, w tym rolnik  
(miejscowość/ulica działalności gospodarczej? ……………………………………) 

 Osoba planująca prowadzenie działalności gospodarczej w Gminie, w tym rolnik 
(miejscowość/ulica działalności gospodarczej? ……………………………) 

 Osoba prowadząca działalność społeczną w Gminie (miejscowość/ulica 
działalności społecznej? ………….………………………………………………) 

 Osoba planująca prowadzenie działalności społecznej w Gminie 
(miejscowość/ulica działalności społecznej? ……………………………………) 

 Osoba reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego/organ władzy 
publicznej (miejscowość/ulica działania JSR/organu władzy publicznej? 
…………………………………………………………………………………………..) 

 Żadna z powyższych 

 
 
 
 
 



13. Proszę podać swoją płeć:    

 K 

 M 

 
 

14. Proszę podać swój wiek:    

 18-25 lat 

 26-35 lat 

 36-45 lat 

 46-55 lat 

 56-65 lat 

 powyżej 65 lat 

 

15. Proszę podać swoje wykształcenie:    

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 zasadnicze 

 średnie/policealne 

 wyższe 

 

 


