Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach procesu
opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Michów
na lata 2017-2023
W czerwcu i lipcu 2017 roku zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród
członków lokalnej społeczności gminy Michów. Celem badania było poznanie opinii
mieszkańców na temat problemów i potrzeb związanych z przeprowadzeniem
rewitalizacji obszarów, na których występują niekorzystne zjawiska społeczne,
gospodarcze, przestrzenne, techniczne i środowiskowe.
Ankieta została zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz przekazana
sołtysom poszczególnych sołectw gminy. W badaniu wzięło udział 276 respondentów.
Wyniki badania stanowią bazę informacji służących do wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i opracowania założeń programu rewitalizacji gminy.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, rewitalizacja
stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji1. Władze i
mieszkańcy gminy Michów wyrazili potrzebę i podjęli inicjatywę opracowania programu
i przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na ich terenie. Jednym z podstawowych
elementów procesu rewitalizacji jest oparcie go o zasadę partycypacji społecznej. W
ramach zastosowanych technik partycypacyjnych wykorzystano badanie ankietowe,
którego wyniki zaprezentowano poniżej.
Wyniki badania ankietowego
Pierwsze pytani w ankiecie dotyczyło kwestii zasadniczej związanej z ogólną
potrzebą podjęcia działań związanych z rewitalizacją gminy. Na pytanie czy dostrzega
Pan / Pani potrzebę przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy
Michów, 99,3% ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Oznacza to, iż na
terenie badanej gminy istnieje konieczność podjęcia działań mających na celu
identyfikację i zrewitalizowanie obszarów wymagających interwencji.
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Wykres 1. Opinia mieszkańców gminy
przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.
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Drugie pytanie ankiety dotyczyło wskazania konkretnego sołectwa, które
zdaniem respondenta charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, technicznych oraz środowiskowych i
powinno być poddane rewitalizacji. Spośród 29 sołectw gminy Michów, trzy z nich były
najczęściej wskazywane przez mieszkańców, jako te które borykają się z różnymi
problemami społeczno-gospodarczymi. Były to sołectwa: Michów – 20,4% wskazań,
Wypnicha – 12% wskazań oraz Rawa – 8% wskazań badanych mieszkańców gminy.
Poniższy wykres przedstawia zbiorcze wyniki dla wszystkich sołectw gminy Michów.
Wykres 2. Ranking sołectw, które w opinii mieszkańców gminy, które powinny
zostać poddane rewitalizacji.

Kolejne pytania ankiety dotyczyły analizy konkretnych obszarów życia
społecznego i gospodarczego pod względem identyfikacji negatywnych zjawisk i

problemów społeczno-gospodarczych, które występują na wybranym obszarze, który
powinien być poddany rewitalizacji. Ankietowani mieli za zadanie określenie poziomu
natężenia danego obszaru problemowego, w wymiarze: brak problemu, niskie
zagrożenie problemem, średnie zagrożenie problemem oraz wysokie zagrożenie
problemem. W większości przypadków, w odczuciu ankietowanych mieszkańców gminy
Michów istniejące problemy występują ze średnim natężeniem. Oznacza to, iż ich
istnienie na danym terenie jest znaczne, jednakże w opinii mieszkańców niosą one dla
społeczności lokalnej średnie zagrożenie. Dla mieszkańców gminy Michów wśród
problemów, które w najwyższym stopniu zagrażają lokalnej społeczności są takie jak:
 Niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu kulturalnym (26,9% - wysokie
zagrożenie)
 Mała aktywność obywatelska (23,3% - wysokie zagrożenie)
 Niski poziom integracji społecznej (26,5% - wysokie zagrożenie)
 Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej (26,5% - wysokie zagrożenie)
 Starzenie się społeczeństwa (36,7% - wysokie zagrożenie)
 Niski poziom przedsiębiorczości (25,1% - wysokie zagrożenie)
Pełne dane odnoszące się do analizy problemowej na obszarach uznanych
przez mieszkańców jako wymagające rewitalizacji prezentują poniższe wykresy (od 3 do
16)
Wykres 3. Bezrobocie

Wykres 4. Odsetek ludzi biednych

Wykres 5. Przestępczość

Wykres 6. Alkoholizm i inne patologie społeczne, (np. narkomania, przemoc w rodzinie)

Wykres 7. Niski poziom wykształcenia ludności

Wykres 8. Niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu kulturalnym

Wykres 9. Mała aktywność obywatelska (np. brak organizacji pozarządowych)

Wykres 10. Niski poziom integracji społecznej

Wykres 11. Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej

Wykres 12. Starzenie się społeczeństwa

Wykres 13. Wykluczenie społeczne osób starszych

Wykres 14. Duży odsetek osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

Wykres 15. Niskie poczucie bezpieczeństwa (np. kradzieże, rozboje, wypadki)]

Wykres 16. Niski poziom przedsiębiorczości (prowadzenie własnej działalności
gospodarczej)

Kolejne pytanie zawarte w ankiecie dotyczyło oceny w zakresie różnych
czynników wpływających na jakość życia na terenie rekomendowanym przez
respondentów do rewitalizacji. Analizie poddano takie czynniki, jak:














Dostępność do infrastruktury komunalnej: np. wodociągi, kanalizacja, sieć
gazowa
Jakość infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki)
Jakość i dostępność do środków transportu publicznego
Stan techniczny obiektów budowalnych (publicznych i prywatnych)
Stan techniczny i wykorzystanie obiektów zabytkowych
Stan i dostępność do infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie, dom kultury, itp.)
Stan i dostępność do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boiska, place zabaw,
ścieżki rowerowe, itp.)
Dostępność i stan terenów zielonych do wypoczynku i rekreacji
Jakość i dostępność do oferty edukacyjnej i wychowania przedszkolnego
Estetyka otoczenia
Stan środowiska naturalnego (np. hałas, zła jakość powietrza, zanieczyszczenia)
Aktywność gospodarcza obszaru.

W przeważającej mierze ankietowani ocenili analizowane czynnik na poziomie
średnim lub niskim. Najgorzej został oceniony poziom infrastruktury społecznej (62,2%
- niski), infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (58,5% - niski), transport publiczny
(51,3% - niski). Jedynie w dwóch przypadkach relatywnie wysoko oceniono (ocena
powyżej 10%) stan środowiska naturalnego oraz ofertę edukacyjną. Poniżej
zaprezentowano wyniki ocen we wszystkich poddanych badaniu czynnikach
wpływających na jakość życia na terenach rekomendowanych do rewitalizacji.
Wykres 17. Ocena dostępności do infrastruktury komunalnej: np. wodociągi, kanalizacja,
sieć gazowa

Wykres 18. Ocena jakości infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki)

Wykres 19. Jakość i dostępność do środków transportu publicznego

Wykres 20. Stan techniczny obiektów budowalnych (publicznych i prywatnych)

Wykres 21. Stan techniczny i wykorzystanie obiektów zabytkowych

Wykres 22. Stan i dostępność do infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie, dom kultury,
itp.)

Wykres 23. Stan i dostępność do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Wykres 24. Dostępność i stan terenów zielonych do wypoczynku i rekreacji

Wykres 25. Jakość i dostępność do oferty edukacyjnej i wychowania przedszkolnego

Wykres 26. Estetyka otoczenia

Wykres 27. Stan środowiska naturalnego (np. hałas, zła jakość powietrza,
zanieczyszczenia)

Wykres 28. Aktywność gospodarcza

Ankietowani mieli także możliwość wskazania innych problemów obszaru w
kolejnym pytaniu otwartym. Wśród najczęściej wymienianych problemów znalazły się:
 brak chodników, brak ścieżek rowerowych, kanalizacji, brak świetlicy, placu
zabaw dla dzieci, boiska dla starszych;
 okresowe braki wody i zła jakość wody
 brak bezpieczeństwa na drogach
 brak dostępu do żłobków dla maluchów
 istnienie dzikich wysypisk śmieci
 ograniczona do minimum dostępność do środków transportu publicznego w
sobotę i niedzielę oraz w okresie wakacyjnym (problem dotyczy osób
starszych),
 uciążliwości związane ze zbyt bliskim sąsiedztwem farmy wiatraków
 zagospodarowanie stawiska jako miejsca rekreacyjnego, ochrona zieleni,
szczególnie drzew, umiejscowienie amfiteatru co pozwoli na organizację imprez
kulturalnych i festynów
 bezpańskie psy

 słaby dostęp do lekarzy specjalistów
 brak zagospodarowania budynku po byłej szkole w Wypnisze.
W końcowej merytorycznej części ankiety mieszkańcy mieli za zadanie udzielić
odpowiedzi na pytanie: Jakie efekty powinny zostać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu
rewitalizacji w Gminie Michów? Ankietowani mogli wybrać maksymalnie cztery
najważniejsze dla nich obszary. W opinii mieszkańców kluczowe znacznie dla poprawy
jakości i warunków życia ma rozwój infrastruktury technicznej, polepszenie
zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwój zaplecza i oferty kulturalnej oraz
poprawa dostępności komunikacyjnej. Poniżej przedstawiono zbiorcze dane dotyczące
udzielonych odpowiedzi.
Wykres 29. Oczekiwania mieszkańców gminy Michów w zakresie realizacji procesu
rewitalizacji.

Wsparcie dla osób uzależnionych
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej
aktywności osób z niepełnosprawnościami
Poprawa dostępności komunikacyjnej
Realizacja programów aktywizacji i włączenia
społecznego oraz programów aktywności lokalnej
Integracja społeczna osób starszych
Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
podejmowanie działań w celu aktywizacji…
Rozwój zaplecza technicznego i oferty edukacyjnej
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Rozwój zaplecza i oferty kulturalnej
Odnowa i rewitalizacja obiektów zabytkowych
Polepszenie zagospodarowania przestrzeni
publicznej
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
technicznej
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Oprócz wyżej wymienionych czynników ankietowani przedstawili inne
oczekiwane efekty działań rewitalizacyjnych:
 budowa kanalizacji, dróg i ścieżek rowerowych
 rozwój atrakcji dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji
 stworzenie domu kultury
 wzrost integracji społecznej
 zwiększenie liczby inwestorów w gminie
 zmniejszenie się poziomu uzależnień i patologii społecznych na terenie gminy.
W badaniu w większości wzięły udział kobiety (59,7%). Respondenci byli
zróżnicowani wiekowo. Poniżej przedstawiono strukturę wiekową badanych osób.

Zdecydowaną większość uczestników badania stanowili rolnicy oraz osoby
zatrudnione. Status zawodowy osób biorących udział w badaniu prezentuje poniższy
wykres.

Załącznik - formularz ankiety

ANKIETA
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Michów
na lata 2017-2023
W związku z podjęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy
Michów na lata 2017-2023 prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat problemów i potrzeb
związanych z przeprowadzeniem rewitalizacji obszarów, na których występują
niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne i środowiskowe.
Jednocześnie zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej
wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej i posłużą do opracowania lokalnego
programu rewitalizacji.

1. Czy dostrzega Pan / Pani potrzebę przeprowadzenia działań
rewitalizacyjnych na terenie Gminy Michów? Proszę zaznaczyć znakiem „X”
TAK

NIE

2. Który z niżej wymienionych obszarów, znajdujących się na terenie Gminy
Michów, charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, technicznych oraz
środowiskowych i powinien on być poddany rewitalizacji? Proszę
zaznaczyć znakiem „X”.

Nazwa sołectwa
Aleksandrówka
Anielówka
Budki
Chudowola
Elżbietów
Gołąb
Gołąb Kolonia
Giżyce

Zaznacz X

Gawłówka
Katarzyn I
Katarzyn II
Krupy
Michów
Mejznerzyn
Meszno
Miastkówek
Młyniska
Natalin
Ostrów
Podlodówek
Rawa
Rudno
Rudzienko I
Rudzienko II
Rudzienko Kolonia
Trzciniec
Wypnicha
Węgielce
Zofianówka

3. Które z negatywnych zjawisk i jakie problemy społeczno-gospodarcze
występują na wybranym powyżej obszarze, który powinien być poddany
rewitalizacji? Proszę zaznaczyć znakiem „X”.

Rodzaj problemu
Bezrobocie
Ubóstwo (duży odsetek ludzi
biednych )
Przestępczość
Alkoholizm i inne patologie
społeczne, (np. narkomania,
przemoc w rodzinie)
Niski poziom wykształcenia ludności
Niski poziom uczestnictwa
społeczności w życiu kulturalnym

Brak
problemu

Niskie
zagrożenie
problemem

Średnie
zagrożenie
problemem

Wysokie
zagrożenie
problemem

Mała aktywność obywatelska (np.
brak organizacji pozarządowych)
Niski poziom integracji społecznej
Duży odsetek osób korzystających z
pomocy społecznej
Starzenie się społeczeństwa
Wykluczenie społeczne osób
starszych
Duży odsetek osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami
Niskie poczucie bezpieczeństwa (np.
kradzieże, rozboje, wypadki)
Niski poziom przedsiębiorczości
(prowadzenie własnej działalności
gospodarczej)

4. Proszę ocenić wymienione poniżej elementy związane z jakością życia,
występujące na wybranym obszarze, który kwalifikuje się do rewitalizacji.
Proszę zaznaczyć znakiem „X”.
Stan / jakość
Dostępność do infrastruktury komunalnej: np.
wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa
Jakość infrastruktury komunikacyjnej (drogi,
chodniki)
Jakość i dostępność do środków transportu
publicznego
Stan techniczny obiektów budowalnych
(publicznych i prywatnych)
Stan techniczny i wykorzystanie obiektów
zabytkowych
Stan i dostępność do infrastruktury społecznej
(świetlice wiejskie, dom kultury, itp.)
Stan i dostępność do infrastruktury sportowej

Niska

Średnia

Wysoka

i rekreacyjnej (boiska, place zabaw, ścieżki
rowerowe, itp.)
Dostępność i stan terenów zielonych do
wypoczynku i rekreacji
Jakość i dostępność do oferty edukacyjnej i
wychowania przedszkolnego
Estetyka otoczenia
Stan środowiska naturalnego (np. hałas, zła
jakość powietrza, zanieczyszczenia)
Aktywność gospodarcza obszaru

5. Czy poza wymienionymi problemami występują jeszcze jakieś inne,
negatywne zjawiska, które powinny zostać rozwiązane w ramach
rewitalizacji? Co to za problemy i kogo one dotyczą?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6. Jakie efekty powinny zostać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu
rewitalizacji w Gminie Michów? Proszę zaznaczyć znakiem „X” przy 4
najważniejszych działaniach.
Działania / efekty

Zaznacz X
przy 4
pozycjach

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowa,
wodno kanalizacyjna, chodniki, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe)
Polepszenie zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. place zabaw,
skwery)
Odnowa i rewitalizacja obiektów zabytkowych (np. zabudowania
dworskie, parki, kapliczki, pomniki)
Rozwój zaplecza i oferty kulturalnej (np. remonty i doposażenie ośrodków
kultury, świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych)
Rozwój zaplecza technicznego i oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, i
osób dorosłych
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, podejmowanie działań w celu
aktywizacji gospodarczej obszaru
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców
Integracja społeczna osób starszych
Realizacja programów aktywizacji i włączenia społecznego oraz
programów aktywności lokalnej
Poprawa dostępności komunikacyjnej
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób z
niepełnosprawnościami

7. Jakie inne efekty są oczekiwane / jakie inne działania powinny być podjęte
poza wyżej wymienionymi?

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

METRYCZKA
Proszę zaznaczyć znakiem „X”
Płeć

Zaznacz X

Wiek

Zaznacz X

Kobieta
Mężczyzna

poniżej 25 lat
26 – 45 lat
46 – 60 lat
61 i więcej
Miejscowość zamieszkania
Aleksandrówka
Anielówka
Budki
Chudowola
Elżbietów
Gołąb
Gołąb Kolonia
Giżyce
Gawłówka
Katarzyn I
Katarzyn II
Krupy
Michów
Mejznerzyn
Meszno
Miastkówek
Młyniska
Natalin
Ostrów
Podlodówek
Rawa

Zaznacz X

Rudno
Rudzienko I
Rudzienko II
Rudzienko Kolonia
Trzciniec
Wypnicha
Węgielce
Zofianówka

Status zawodowy

Zaznacz X

Uczeń / student
Rolnik
Osoba zatrudniona
Emeryt / rencista
Osoba bezrobotna
Osoba pozostająca w domu
(pan / pani domu)

Poziom wykształcenia
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Zaznacz X

