
 

 

 

Numer ankiety:  

 

 
Szanowni Państwo 

Od kilkunastu miesięcy prowadzone są prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta 

Augustów. Udział mieszkańców w każdym etapie jego tworzenia warunkuje jego cele i umożliwia 

wskazanie kluczowych projektów, które będą w ramach tego Programu wdrażane.  Zapraszamy 

Państwa do wyrażenia swojej opinii o procesie planowania działań rewitalizacyjnych oraz do oceny 

projektu dokumentu.  

Cały dokument dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Augustów Prosimy o wypełnienie i 

dostarczenie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lipca 2017 r.: 

 drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 

Augustów. (decyduje data wpływu do Urzędu), 

 elektroniczną na adres: Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl 

 osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. 

1. Czy Pana/Pani zdaniem w Augustowie jest potrzebny Program Rewitalizacji? 

                                                 Tak                         Nie 

 

2. Czy uczestniczył/a Pan/Pani w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta 

Augustów? Jeśli tak, to proszę zaznaczyć w jakich formach? 
(Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź). 

 

a) otwarte spotkanie konsultacyjne w lipcu 2015 r  

b) złożenie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”  

c) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Miasta Augustowa w Urzędzie Miejskim w 

Augustowie 

 

d) spotkania warsztatowe z mieszkańcami Miasta Augustowa: 

 w Szkole Podstawowej nr 2 

 w Urzędzie Miejskim w Augustowie 

 w sali ATBS KODREM Sp. z o. o 

 w Szkole Podstawowej nr 6 

 

e) ankieta dla mieszkańców podobszarów Kaczy Dołek, Koszary i Lipowiec  

f) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

g) inna forma (jaka?) 

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

 

 
3. Które z wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych są Pana/Pani zdaniem najistotniejsze dla 

rozwoju miasta i jakości życia jego mieszkańców?  
(Proszę wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi). 

 

1 Rozbudowa i przebudowa budynku MDK   

2 Zintegrowany projekt poprawy bezpieczeństwa w centrum miasta   

3 Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  

4 Poprawa dostępności obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych  

5 Wymiana poszycia dachowego wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki na stronie 

południowej budynku Rynek Zygmunta Augusta 15 

 

6 Zagospodarowanie podwórza budynku przy Rynku Zygmunta Augusta 15  

7 Mieszkania chronione   

8 Kino Letnie na Tyłach APK   

9 Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy   



 

 

10 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Kaczy Dołek, 

Koszary, Lipowiec) 

 

11 Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia (Kaczy Dołek, Koszary, Lipowiec)  

12 Odnowa przestrzeni międzyblokowych na osiedlu Kaczy Dołek  

13 Zagospodarowanie bulwarów Kanału Bystrego i wykonanie ścieżek rowerowych  

14 Remont wielorodzinnego zasobu mieszkaniowego – Przemysłowa 1A i 1B wraz z 

zagospodarowaniem terenów przyległych 

 

15  Motocykle - jak to jest zrobione i jak to działa gdzie tu matematyka, a gdzie fizyka? – 

projekt edukacyjny 

 

16 Kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego (park) Lipowiec   

17 Zagospodarowanie terenów wokół jeziora Białego – plaża Lipowiec   

18 Serdeczne przedszkole na Lipowcu   

19 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich  

20 Rozbudowa Hospicjum i zagospodarowanie terenu przyległego  

21 Podłączenie do MPEC budynku użytkowanego przez Społeczną Organizację Przyjaciół 

Dzieci Przystań wraz z rozszerzeniem działalności placówki 

 

Przyjaciół Dzieci 

 

22 Galeria Koszary – modernizacja ogrodzenia przy stadionie miejskim  

23 Warsztaty i wystawy plenerowe na osiedlach Kaczy Dołek, Koszary i Lipowiec  

24 Praktyki zawodowe dla Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie  

25 Utworzenie spółdzielni socjalnej w Augustowie  

26 Rozszerzenie oferty terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie  
 

4. Niektóre z planowanych przedsięwzięć zakładają współudział mieszkańców. Czy Pan/Pani 

chciałby/chciałaby wziąć udział w pracach nad którymś z nich? Jeśli tak, proszę wpisać w 

którym/których? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Metryczka: 

Płeć kobieta                                            mężczyzna  

Wiek � poniżej 18                                           45 – 54 lat  

� 19 – 34 lat                                           55 – 64 lat 

� 35 – 44 lat                                           65 lat i więcej  

Miejsce zamieszkania � w obszarze rewitalizacji: proszę zaznaczyć 

     Centrum I           Kaczy Dołek           Koszary            Lipowiec 

� poza obszarem rewitalizacji 

Aktywność zawodowa: � własna działalność gospodarcza   

� praca w sektorze prywatnym 

� praca w sektorze publicznym 

� praca w organizacji pozarządowej 

� bezrobotny 

� uczeń/student 

� emeryt/rencista     

� inne (jakie)……………………………….  

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 


