
Ankieta o temacie narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym

W  pierwszym  półroczu  2015  roku  w  miasteczku  odbędzie  się  narada  obywatelska,  czyli  
konsultacje społeczne  z mieszkańcami.  Oddając głos  w tej ankiecie, będziecie mieli Państwo  
wpływ na tematy tegorocznej  narady.  Tematy do wyboru zostały  określone na podstawie  
diagnozy potrzeb oraz warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami Rejowca Fabrycznego  
w czerwcu 2014  roku. Narada obywatelska to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Rejowiec  
Fabryczny oraz Fundacji Pole Dialogu. Aktualności na temat narady można znaleźć na stronie  
internetowej www.rejowiec.pl. Wypełnioną ankietę w wersji papierowej należy dostarczyć do  
Urzędu  Miasta  lub  Zespołu  Szkół  Samorządowych.  Ankieta  w  wersji  elektronicznej  jest  
dostępna  na  stronie  internetowej  www.rejowiec.pl.  Wyniki  ankiety  i  temat  narady  
obywatelskiej zostaną ogłoszone w lutym 2015 r. przez Urząd Miasta na stronie internetowej  
oraz na tablicach informacyjnych w przestrzeni miasta.

Ankieta
1. Jakiego tematu powinna dotyczyć narada obywatelska w Rejowcu  Fabrycznym? 
Proszę wybrać zaznaczając krzyżykiem jeden, najważniejszy Pana/Pani zdaniem temat.

 a. Remonty i usprawnienia w Rejowcu Fabrycznym. W wyniku narady obywatelskiej zostaną zdiagnozowane najpilniejsze potrzeby remontowe i  inwestycje infrastrukturalne (np.  remonty  chodników  i  ulic,  modernizacja  infrastruktury  komunalnej  czy  też oznakowanie i organizacja ruchu na osiedlach  tak, aby Rejowiec Fabryczny był jak najlepiej dostosowany do potrzeb jego mieszkańców. 
 b.  Zagospodarowanie  starego  budynku  dworca.  Stary  budynek  dawnego  dworca kolejowego  i  przylegający  do  niego  teren  wymaga  rewitalizacji.  Pojawiły  się  różne koncepcje na jego zagospodarowanie. Jaka powinna być jego przyszłość? Podczas narady obywatelskiej  na  ten  temat  rozważone  zostaną  przez  uczestników  różne  pomysły  na określenie nowych funkcji i sposobów zagospodarowania tego obiektu i terenu przyległego.
 c.  Kultura, rekreacja i czas wolny w miasteczku. W Rejowcu Fabrycznym powstało dużo infrastruktury pozwalającej aktywnie spędzać czas wolny (np. stadion z bieżnią, korty tenisowe,  budynek Starej  Kotłowni,  siłownie plenerowe,  Orlik),  odnowiono Dworek.  Nie jest ona jednak w pełni wykorzystana. Jak zapełnić te miejsca? Jak sprawić, by więcej osób korzystało z tych obiektów i miejsc? Podczas narady uczestnicy będą zastanawiać się nad potrzebami różnych grup mieszkańców, m.in. młodzieży, seniorów, rodziców, dzieci, osób pracujących.  Przedyskutujemy,  jak  powinna  wyglądać  oferta  zajęć  sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.  

Projekt „Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie” jest realizowany 
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego w z funduszy 
EOG. 

http://www.rejowiec.pl/
http://www.rejowiec.pl/


2. Jaki inny temat powinien być przedmiotem kolejnych narad obywatelskich? 
Proszę wpisać temat, który Pani/Pana zdaniem powinien być przedmiotem kolejnych narad.

Metryczka
3. Proszę zaznaczyć pasującą odpowiedź
  Jestem kobietą  
  Jestem mężczyzną
4. Proszę zaznaczyć odpowiedni przedział wiekowy
  Mam do 18 roku życia  
  Mam 19-35 lat  
  Mam  36-50 lat  
  Mam 51-65 lat  
  Mam 66+ lat
5. Proszę zaznaczyć osiedle, na którym mieszka Pan/i w Rejowcu Fabrycznym
 Osiedle Centrum  
 Osiedle Majdan Stajne
 Osiedle Morawinek  
 Osiedle Fabryczne 
 Osiedle Siedliszczki
 Osiedle Stajne
 Osiedle Stajne A  
 Osiedle Wschód  
 Osiedle na Zaparkaniu
 Inne. Jakie? .......................................................... ......................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej urzędu  

miasta: www.rejowiec.pl oraz na tablicach ogłoszeń w przestrzeni miasta.

Projekt „Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie” jest realizowany 
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego w z funduszy 
EOG. 
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