
 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZCJI DLA GMNY ULAN-MAJORAT NA LATA 2017-2023 

 

 

Szanowni przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji 

społecznych, 
 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy przystąpił do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulan-Majorat. Program obejmie 

działania mające na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia 

ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk 

lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujących się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu  endogenicznego 

potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.    

Dokument stanowi również formalną podstawę do ubiegania się o środki europejskie na 

działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne 

wzięcie udziału w pracach nad programem. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji 

Gminy Ulan-Majorat pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom 

wszystkich mieszkańców  gminy. 

Prace nad dokumentem zaczynamy od badania sondażowego i tą drogą zwracamy 

się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat niezbędności prowadzenia przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz ewentualnej ich lokalizacji. Badanie ma charakter anonimowy a jego 

wyniki posłużą jedynie do opracowania Programu Rewitalizacji. Istnieje możliwość 

elektronicznego wypełnienia ankiety – formularz on-line dostępny jest na stronie Urzędu Gminy 

Ulan-Majorat w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.   

 Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy  

i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety. 

 

 

 

Jarosław Koczkodaj 

Wójt Gminy Ulan-Majorat 
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ANKIETA DLA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW, CZŁONKÓW 

ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 

 

1. Czy dostrzega Pan/i konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie 

Gminy Ulan-Majorat? Proszę wstawić znak „X”. 

TAK                                NIE 

2. Który z niżej wymienionych obszarów, znajdujących się na terenie Gminy Ulan-Majorat, 

charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz 

gospodarczych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i jednocześnie największym 

potencjałem w kontekście rozwoju całej gminy? Proszę wstawić znak „X” przy jednym 

z obszarów. 

Sołectwo Domaszewnica 

Sołectwo Gąsiory 

Sołectwo Kępki  

Sołectwo Klębów 

Sołectwo Kolonia Domaszewnica  

Sołectwo Kolonia Domaszewska 

Sołectwo Paskudy  

Sołectwo Rozwadów  

Sołectwo Sętki  

Sołectwo Skrzyszew  

Sołectwo Sobole 

Sołectwo Stanisławów 

Sołectwo Stok  

Sołectwo Ulan Duży 

Sołectwo Ulan-Majorat  

Sołectwo Ulan Mały 

Sołectwo Wierzchowiny  

Sołectwo Zakrzew  

Sołectwo Zarzec Ulański  

Sołectwo Żyłki 
 

 

3. Co Pana/i zdaniem może stanowić główny potencjał rozwojowy wskazanego powyżej 

obszaru? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

4. Czy jest Pan/i zadowolony/a ze stanu zagospodarowania i estetyki wybranego obszaru 

(sołectwa)? 

TAK                                NIE 

 

5. Czy jest Pan/i zadowolony/a ze stanu bezpieczeństwa wybranego obszaru (sołectwa)? 

TAK                                NIE 

 

6. Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzenia 

procesu rewitalizacji? Proszę wstawić znak „X” przy 3 odpowiedziach. 

 

Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy w efekcie rozbudowy/modernizacji 

infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej, chodniki, ścieżki rowerowe, 

oświetlenie) 
 

Poprawa stanu jakości środowiska naturalnego (w efekcie działań na rzecz zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, promocję zasad gospodarki niskoemisyjnej) 
 

Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zbaw, skwery) 
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Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców (dzięki wzbogaceniu oferty edukacyjnej na 

obszarze gminy, wsparciu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży) 
 

Włączenie społeczne osób wykluczonych (poprzez tworzenie warunków do społecznej 

i zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych oraz osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami- np. domy pomocy społecznej, mieszkania chronione, świetlice 

środowiskowe dla osób starszych i młodzieży) 
 

 

Podniesienie poziomu funkcjonowania rodzin (poprzez wspieranie rodzin w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rozwój poradnictwa rodzinnego) 
 

Aktywizacja seniorów i  intensyfikacja ich udziału w życiu społecznym (dzięki zapewnieniu 

szerokiego wachlarza usług publicznych oferowanych dla osób starszych – usługi opiekuńcze, 

rehabilitacyjne, dodatkowe zajęcia) 
 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy (w efekcie promocji zdrowego trybu życia, 

realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców w różnym wieku, tworzenie miejsc 

aktywności ruchowej, stworzenie sytemu opieki psychologicznej) 
 

Aktywizacja mieszkańców i wypracowanie wśród nich właściwych postaw obywatelskich 

(w efekcie rozwoju mechanizmów partycypacji społecznej, przewrócenia wśród 

mieszkańców przeświadczenia o możliwości współdecydowania, realizacji inicjatyw 

integrujących lokalną społeczność) 

Integracja mieszkańców (w efekcie organizowania miejsc spotkań mieszkańców, rozwoju 

oferty spędzania wolnego czasu) 
 

Rozwój lokalnego rynku pracy (poprzez aktywizację zawodową mieszkańców, promocję 

samozatrudnienia, aktywną współpracę z instytucjami rynku pracy, tworzenie mechanizmów 

wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, promocję lokalnych produktów, aktywizację 

przetwórstwa rolno-spożywczego) 
 

   Inne ........................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................................     

 

METRYCZKA: 

1. Status: 
 

  Pracownik instytucji publicznej                             Radny/radna 
  Sołtys                                                                       Przedsiębiorca 

  Członek Rady Sołeckiej                                        Członek organizacji społecznej 
 

 

2. Czy zamierza Pan/i aktywnie włączyć się we wdrażanie procesu rewitalizacji (uczestnictwo 

w organizowanych warsztatach, spotkaniach integracyjnych, wydarzeniach)? 

 

TAK                                NIE 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie ! 

 


