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VII PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

I PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. partycypacja społeczna obejmuje 

przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział 

interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu 

Rewitalizacji
1
.  

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polega w szczególności m.in. na: 

- prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, 

- integracji i dialogu interesariuszy wokół rewitalizacji, 

- poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy, 

- spójności planowanych działań z potrzebami interesariuszy. 

 

W ramach partycypacji społecznej zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2015 Wójta Gminy Lipinki  

z dnia 17 września 2015 r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne na potrzeby opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki na lata 2015 - 2022”. 

Celem konsultacji społecznych, było zapewnienie aktywnego udziału społeczności lokalnej 

(interesariuszy) przy opracowaniu programu rewitalizacji, pozyskanie partnerów do realizacji 

projektów rewitalizacyjnych, maksymalizacja efektywności i trafności wypracowanych kierunków 

działań. 

 

Konsultacje społeczne w formie zebrania z mieszkańcami odbyły się w terminie:  

26 września 2015 r. (sobota) w Domu Wiejski w Bednarskim o godz.: 12.30; 

26 września 2015 r. (sobota) w Domu Wiejski w Pagorzynie o godz.: 16:00; 

27 września 2015 r. (niedziela) w Domu Wiejski w Wójtowej o godz.: 11.30; 

27 września 2015 r. (niedziela) w Domu Wiejski w Lipinkach o godz.: 13.30; 

27 września 2015 r. (niedziela) w Budynku OSP w Krygu o godz. 17.00; 

 

Konsultacje społeczne w formie badania ankietowego, przeprowadzone zostały w okresie od 

26.09.2015 r. do 30.10.2015 r.  

„Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją” dostępna 

była do pobrania: 

a) w trakcie spotkań konsultacyjnych, 

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipinki – www.gminalipinki.pl, 

c) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

d) w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53, pok. nr 2. 

                                                           
1
 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.  
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Wypełnione ankiety zbierane były: 

a) w trakcie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami; 

b) drogą elektroniczną pod adresem:  

  urzad@gminalipinki.pl, 

c) drogą korespondencyjną na adres:  

  Urząd Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53, z dopiskiem „Konsultacje społeczne”, 

d) bezpośrednio w Referacie Budownictwa i Inwestycji, pok. nr 14. 

 

Przygotowane i przeprowadzone konsultacje społeczne obejmowały III części: 

Część: I 

Wizję lokalną gminy Lipinki i wybranych lokalizacji inwestycji proponowanych do wpisania do 

Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Część II: 

Konsultacje założeń Gminnego Programu Rewitalizacji:  

- cele rewitalizacji,  

- obszary kryzysowe,  

- typy projektów, 

- typy beneficjentów, 

- propozycje zadań inwestycyjnych, społecznych i hybrydowych. 

Część III: 

Warsztaty strategiczne nt.: 

1. Mierzalne skutki rewitalizacji w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym gminy 

Lipinki: wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania i sposób ich pomiaru i weryfikacji. 

2. Metodologia, taktyka, monitoring, ewaluacja oraz system wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji.  

Warsztaty dostosowane do grupy odbiorców realizowane były w dwóch panelach: 

PANEL I - dot. inżynierii finansowej dla inwestycji tzw. twardych: publicznych i komercyjnych, 

realizowanych przez samorządy terytorialne, jednostki samorządów terytorialnych, organizacje 

pozarządowe oraz przedsiębiorców. 

PANEL II – dot. zadań społecznych tzw. miękkich: publicznych i komercyjnych, realizowanych przez 

samorządy terytorialne, jednostki samorządów terytorialnych, organizacje pozarządowe oraz 

przedsiębiorców.  

Do udziału w konsultacjach społecznych dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Lipinki na lata 2015 – 2022 zostali zaproszeni mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, działacze kultury i liderzy opinii publicznej. 

Osobną grupę stanowiła młodzież gimnazjalna dla której konsultacje miały formę lekcji 

obywatelskiej, a przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na zdiagnozowanie najważniejszych 

problemów nurtujących młodzież.  
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W część II Rozdziału 7.1-2 Podsumowanie badań ankietowych, zamieszczone są wyniki badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży. 

 

Konsultacje w poszczególnych grupach realizowane były: 

Grupa I 

19 września 2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipinkach; 

Uczestnicy: radni, liderzy opinii publicznej 
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Grupa II  

26 września 2015 r. w Domu Wiejski w Bednarskim o godz.: 12.30; 

Uczestnicy: mieszkańcy sołectwa Bednarskie, radni, liderzy opinii publicznej 

 

 

 

Grupa III 

26 września 2015 r. w Domu Wiejski w Pagorzynie o godz.: 16:00; 

Uczestnicy: mieszkańcy sołectwa Pagorzyna, radni, liderzy opinii publicznej 
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Grupa IV 

27 września 2015 r. w Domu Wiejski w Wójtowej o godz.: 11.30; 

Uczestnicy: mieszkańcy sołectwa Wójtowa, radni, liderzy opinii publicznej 

 

 

 

Grupa V 

27 września 2015 r. w Domu Wiejski w Lipinkach o godz.: 13.30; 

Uczestnicy: mieszkańcy gminy Lipinki, radni, liderzy opinii publicznej 
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Grupa VI 

27 września 2015 r. w Budynku OSP w Krygu o godz. 17.00; 

Uczestnicy: mieszkańcy sołectwa Kryg, radni, liderzy opinii publicznej 
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Grupa VII 

6 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipinkach o godz. 12.00; 

Uczestnicy: księża proboszczowie, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, kupcy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. 

 

Grupa VII 

6 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im, Ks. Jana Patrzyka w Lipinkach  

o godz. 10.40; 

Uczestnicy: młodzież gimnazjalna 
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W trakcie konsultacji społecznych zostały zidentyfikowane obszary szczególnie wymagające 

wsparcia, zadania inwestycyjne i społeczne jak również wnioskodawcy oczekujący wsparcia 

finansowego na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej. 

Obszar wymagający wsparcia to sołectwa: Lipinki, Bednarskie, Kryg, Pagorzyna, Wójtowa. 

Propozycje zadań były zgłaszane w 3 kategoriach: 

1. Aktywizacja społeczności lokalnej (tj. inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców, 

projektów edukacyjnych, szkoleniowych, projektów rozwijających współpracę różnych instytucji  

i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością społeczną oraz instytucji działających  

w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak: kultura, oświata, i bezpieczeństwo itp.). 

2. Ożywienie gospodarcze (tj. wszelkie projekty wspierające rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości, działania ukierunkowane na ożywienie koniunktury tworzącej lokalny rynek 

pracy, projekty szkoleniowe itp.). 

3. Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego (tj. projekty 

infrastrukturalne, których cele działań infrastrukturalnych są powiązane z aktywizacją społeczności 

lokalnej i / lub ożywieniem gospodarczym rewitalizowanych obszarów ). 

 

Zgłaszane zadania inwestycyjne: 

LIPINKI: 

1. Modernizacja budynków szkół wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkół w zakresie: 

dobudowa toalet dla szkoły podstawowej, modernizacja szkoły podstawowej (klatka 

schodowa, korytarze i szatnia), wymiana pokrycia dachowego na gimnazjum wymiana 

ogrodzenia, wykonanie parkingu, montaż ławek, koszy, altany, urządzeń do ćwiczeń, 

nasadzenie krzewów przy bieżni – 400 tys. zł  

2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z zakupem 

pierwszego wyposażenia – 1.800 tys. zł 

3. Zespół dworsko – parkowy: alejki, oświetlenie, ciąg pieszo – jezdny, zagospodarowanie 

działki za rowem melioracyjnym – 500 tys. zł  

4. Budowa parkingu przed ośrodkiem zdrowia i chodnika od szkoły do mostu – 150 tys. zł 

5. Przebudowa drogi gminnej na Cmentarz 270704K wraz z budową chodnika i parkingu przy 

cmentarzu – 400 tys. zł  

6. Budynek garażowy z agregatownią – 150 tys. zł 

7. Rozbiórka lub remont północnej przybudówki do dworu w zależności od wyników ekspertyzy 

technicznej. 

8. Budowa sieci wodociągowej.  

9. Budowa placu targowego w miejscowości Lipinki. 

10. Budowa parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy kościele w centrum Lipinek. 

11. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej łączącej sanktuarium z nowym kościołem w centrum 

Lipinek. 

12. Rewitalizacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Magdalena Kokoczka 

w Lipinkach, z rozbudową i wdrożeniem nowych innowacyjnych technologii produkcji chleba 

i ciast.” 
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BEDNARSKIE 

1. Modernizacja budynku wiejskiego: wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią, remont części 

socjalno - sanitarnej oraz trzech pomieszczeń dla lokalnych organizacji wraz z zakupem 

wyposażenia) – 150 tys. zł  

2. Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe terenu wokół budynku wiejskiego (wyplantowanie 

terenu, wykonanie placu zabaw i boiska trawiastego, montaż altany, ławeczek, koszy, 

wymiana ogrodzenia, wykonanie dojść i dojazdów oraz parkingu, zieleń) – 200 tys. zł 

3. Remont drogi gminnej 270717K pod Dębinę wraz z budową chodnika w ciągu drogi  

– 300 tys. zł 

KRYG  

1. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Krygu – 100 tys. zł 

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej do przedszkola i ośrodka zdrowia – 200 tys. zł 

3. Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza przy kopalni „Młot”, zatoki autobusowej,  odcinka 

chodnika do cmentarza i oświetlenia ulicznego – 250 tys. zł  

4. Modernizacja boiska przy ZS w Krygu – 50 tys. zł 

5. Modernizacja stadionu w Krygu – 200 tys. zł 

6. Centrum Wsi Kryg - poprawa estetyki, podniesienie atrakcyjności i jakości życia 

mieszkańców – 250 tys. zł 

7. Doprowadzenie wodociągów do gospodarstw domowych w miejscowości Kryg – 400 tys. zł 

8. Wymiana dachu na budynku OSP Kryg oraz zagospodarowanie terenu wokół straży  

– 300 tys. zł 

9. Rozbudowa ZS w Krygu pod kątem pomieszczeń dla nowego przedszkola – 400 tys. zł 

PAGORZYNA 

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej i gminnej o dł. 460 mb – 617 tys. zł 

2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 1 km (z  przyłączeniem szkoły i remizy OSP)  

– 400 tys. zł 

3. Wykonanie parkingu przy szkole – 70 tys. zł 

4. Zakup działki pomiędzy remizą a szkołą. 

WÓJTOWA 

1. Modernizacja budynku szkoły podstawowej (wymiana drzwi zewnętrznych, remont 

pomieszczeń i klatki schodowej, modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła i instalacji c.o.) 

– 150 tys. zł 

2. Remont bieżni na stadionie sportowym w Wójtowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) 

– 700 tys. zł 

3. Budowa chodników w centrum wsi – przy rondzie, w ciągu dróg powiatowych w kierunku 

Harklowej, Biecza i Lipinek – 500 tys. zł 

4. Budowa drogi gminnej łączącej szkołę z kościołem – 200 tys.  

5. Budowa wodociągu.  

6. Remont drogi gminnej przez wieś (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika). 

7. Adaptacja budynku sołtysówki. 

8. Remont remizy OSP wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu przy remizie (np. 

miasteczko rowerowe, ławeczki, altana, zieleń). 
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9. Budowa wodociągu, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

10. Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Wójtowej wraz z zagospodarowaniem 

terenu – 350 tys. zł 

 

Zgłaszane zadania społeczne: 

1. Wzbogacenie oferty zajęć programowych oraz poprawa warunków opieki i wychowania  

w placówce wsparcia dziennego w Lipinkach. 

2. Szkolny ośrodek PPP przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. 

3. Ośrodek wsparcia dla osób bezrobotnych i wykluczonych. 

4. Doposażenie klubów dla dzieci i młodzieży. 

5. Klub Seniora. 

6. Podtrzymanie tradycji ludowych – warsztaty dla młodzieży. 

7. Stworzenie marki/ produktu lokalnego: Kryg wieś Naftowa. 

8. Kopalnie Naftowe – skansen naftowy i nazwa wsi naftowej, szlak architektury pokopalnianej. 

 

Przeprowadzone badania ankietowe stanowiły niezwykle ważny element konieczny do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipinki.  

Dokonana analiza ankiet wskazała oczekiwania i potrzeby mieszkańców (posumowanie badań 

ankietowych w I części Rozdziału  7.1-1 Podsumowanie badań ankietowych). 
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7.1 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH 
 

W ramach prowadzonych prac nad opracowywaniem „GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI GMINY LIPINKI na lata 2015-2022” zostały przeprowadzone badania 

ankietowe wśród mieszkańców Gminy Lipinki oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych. 

 

1. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO LIDERÓW OPINII PUBLICZNEJ: 

 

Ankietę wypełniło 226 osób, w tym: 

 118 osób – uczestnicy spotkań konsultacyjnych i warsztatów strategicznych, 

 108 osób – młodzież gimnazjalna. 

Zostały przygotowane dwie odrębne analizy.  

Pierwsza analiza dotyczy 118 ankiet złożonych lub zebranych w trakcie spotkań konsultacyjnych  

i warsztatów strategicznych, wypełnionych przez mieszkańców Gminy Lipinki.  

Druga analiza dotyczy natomiast 108 ankiet, wypełnionych przez młodzież gimnazjalną. 

 

Wśród beneficjentów ankiety 39% stanowiły kobiety, a 61% mężczyźni. 

 

 
 

Najwięcej badanych obejmuje przedział wiekowy 40-49 lat (39%), następnie od 50 do 59 lat (28%)  

i 30-39 lat (22%). 
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Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada wykształcenie wyższe (44%) i średnie (28%), 

a następnie wykształcenie policealne/ niepełne wyższe (17%) oraz zasadnicze zawodowe (11%). 

 

 

Wśród badanych najwięcej jest osób, które pracują w sektorze gospodarki uspołecznionej (33%) i na 

własny rachunek (28%). 
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Spośród ankietowanych najpopularniejszym modelem gospodarstwa domowego jest gospodarstwo  

4-osobowe (28%), a następnie 2, 3 i 6-osobowe (17%). 

 

 

 

Najczęściej w gospodarstwie domowym pracują 2 osoby (39%) lub 3 osoby (28%). 

 

 

 

Najczęściej wśród ankietowanych na utrzymaniu rodziców pozostaje 2 dzieci (50%). 
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Na pytanie dotyczące poziomu życia, ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź – „żyjemy 

przeciętnie” (44%). 

 

 
 

 

Zdecydowana większość mieszkańców, która wzięła udział w badaniach ankietowanych mieszka na 

terenie Sołectwa Lipinki (33%), następnie kolejno Sołectwo Bednarskie (22%), Sołectwa Kryg 

i Pagorzyna (17%) oraz Sołectwo Wójtowa (11%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH PYTAŃ,  

ZAWARTYCH W ANKIETACH, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
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1. Czy Pana(i) zdaniem gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego 

i przestrzenno-środowiskowego w postaci Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Lipinki?  

 

83% Ankietowanych opowiedziało się, że istnieje potrzeba opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Lipinki. 

 
 

2. Jaki obszar gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji? 

 

 

Według ankietowanych obszar, który powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności to: 

centrum miejscowości Lipinki (35%), następnie Kryg (20%) i Wójtowa (15%). 
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Ankietowani zwracali uwagę głownie na: 

- infrastrukturę użyteczności publicznej, 

- infrastrukturę komunalną, 

- infrastrukturę drogową w tym chodniki, 

- obszar, na którym znajdują się zabytki. 

 

Do wymienianych zadań szczegółowych należały: 

- telekomunikacja Sołectwa Bednarskie, 

- brak obiektów kultury, 

- poprawa bazy oświatowej, 

- degradacja obiektów zabytkowych, 

- budowa placu targowego w centrum Lipinek, 

- remont alei prowadzącej do cmentarza komunalnego w Lipinkach, 

- rewitalizacja parku i dworu w centrum Lipinek, 

- budowa parkingu przy ośrodku zdrowia, 

- rewitalizacja centrum wsi Pagorzyna, szkoły i terenu wokół niej, 

- inwestycje w bazę turystyczną. 

 

3. Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar gminy jest zdegradowany?  

 

Na pytanie, dlaczego dany obszar gminy jest zdegradowany, ankietowani najczęściej odpowiadali:  

zły stan dróg i komunikacji (22,37%), brak miejsc pracy (21,05%), słabo rozwinięta baza turystyczna  

i rekreacyjno-wypoczynkowa (18,42%), słaby rozwój handlu i usług (14,47%) oraz brak infrastruktury 

wodociągowej (7,89%). 

 

1. Zanieczyszczone środowisko. 1,32% 

2. Brak infrastruktury wodociągowej. 7,89% 

3. Patologie społeczne. 2,63% 

4. Przestępczość. 0,00% 

5. Brak miejsc pracy. 21,05% 

6. Małe zasoby mieszkaniowe. 5,26% 

7. Słaby rozwój handlu i usług. 14,47% 

8. Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa. 18,42% 

9. Zły stan dróg i komunikacji. 22,37% 

10. Zły stan zabytków. 6,58% 
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4. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie 

rewitalizacji? 

 

Na tak zadane pytanie ankietowani najczęściej odpowiadali: brak miejsc pracy (30%), brak, lub zła 

jakość terenów inwestycyjnych (15%), niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich 

przedsiębiorstw (15%) oraz słaby rozwój handlu (13%). 

 

1. Brak miejsc pracy. 30% 

2. Brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych. 15% 

3. Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami. 7% 

4. Brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. 7% 

5. Zła gospodarka odpadami, ściekami. 0% 

6. Niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań. 6% 

7. Zły stan zabytków. 7% 

8. Słaby rozwój handlu. 13% 
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9. Niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw. 15% 

Inne odpowiedzi: 

Brak bazy turystyczno- wypoczynkowej. 

Brak wystarczającej infrastruktury komunalnej w szczególności wodociągowej. 

Degradacja obiektów i terenów związanych z wydobyciem ropy naftowej na terenie gminy,  

w szczególności na terenie Sołectwa Kryg. 

 

 

 

5. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie 

rewitalizacji? 

 

Ankietowani najczęściej wskazywali jako problem społeczny: bezrobocie (25,76%), emigrację  

z gminy młodych i dobrze wykształconych osób (22,73%), niedobór organizacji pomagających  

w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia) (15,15%), biedę (12,12%), brak dostępu do 

nowoczesnej technologii (komputer, internet) (9,09%), utrudniony dostęp do dobrych szkół (6,06%) 

chuligaństwo (4,55%), alkoholizm (3,03%) i przestępczość (1,52%). 

 

1. Przestępczość. 1,52% 

2. Bezrobocie. 25,76% 

3. Bieda. 12,12% 

4. Alkoholizm. 3,03% 

5. Przemoc w rodzinie. 0,00% 

6. Narkomania. 0,00% 
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7. Przestępczość młodocianych. 0,00% 

8. Chuligaństwo. 4,55% 

9. Utrudniony dostęp do dobrych szkół. 6,06% 

10. Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy 

(przekwalifikowanie, szkolenia). 15,15% 

11. Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet). 9,09% 

12. Emigracja z gminy młodych i dobrze wykształconych osób. 22,73% 

Inne odpowiedzi: 

Brak integracji międzypokoleniowej. 

Brak potrzeby i nawyku wspólnego i czynnego spędzania czasu wolnego. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

6. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) 

rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

 

Na zadane pytanie ankietowani najczęściej wskazywali: zły stan infrastruktury wokół budynków 

(29,17%), brak lub słabą aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu 

miejsca zamieszkania (20,83%), słabą organizację społeczną i współpracę między mieszkańcami  

a władzami publicznymi (14,58%), zły stan infrastruktury oświatowej (10,42%), zły stan estetyczny 

otoczenia (8,33%) oraz słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 
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zamieszkania (6,25%) i brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych sołectw 

(6,25%). 

Na brak poczucia bezpieczeństwa wskazało tylko 4,17% ankietowanych. 

 

 

1. Zły stan estetyczny otoczenia. 8,33% 

2. Zły stan infrastruktury wokół budynków. 29,17% 

3. Zły stan infrastruktury oświatowej. 10,42% 

4. Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych sołectw. 6,25% 

5. Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych 

w pobliżu miejsca zamieszkania. 20,83% 

6. Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania. 4,17% 

7. Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 

zamieszkania. 6,25% 

8. Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami  

a władzami publicznymi. 14,58% 
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7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 

 
Na zadane pytanie ankietowani najczęściej odpowiadali: podniesienie standardu życia społeczeństwa  

 

(14%), rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (13%), zwiększenie ilości miejsc pracy, poprawa 

bezpieczeństwa na drogach i poprawienie jakości i estetyki środowiska naturalnego (12%). 

 

9% Anektowanych podkreślało możliwość zatrzymania w mieście ludzi młodych i wykształconych 

oraz stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej. 

Tylko 4% Ankietowanych liczy na przyciągnięcie dużych inwestorów. 

 

1. Bardziej wykształcone społeczeństwo. 2% 

2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. 12% 

3. Zwiększenie ilości miejsc pracy. 12% 

4. Przyciągnięcie dużych inwestorów. 4% 

5. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 13% 

6. Stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej. 9% 

7. Poprawienie jakości i estetyki środowiska naturalnego. 12% 

8. Eliminacja patologii w społeczeństwie. 4% 

9. Podniesienie standardu życia społeczeństwa. 14% 

10. Zatrzymanie w gminie Lipinki ludzi młodych i wykształconych. 9% 

11. Polepszenie komunikacji na terenie gminy Lipinki. 6% 

12. Zwiększenie ilości i poprawa jakości punktów handlowych, 

rzemieślniczych i usługowych. 3% 
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8. Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach programu 

rewitalizacji, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe? 

 

Propozycje dziedzin inwestowania zgłaszane przez ankietowanych: 

1. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

2. Podniesienie estetyki obszarów rewitalizowanych, w tym małej architektury. 

3. Remont dróg i chodników. 

4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. 

5. Rozwój bazy kulturalnej, sportowej i turystycznej. 

6. Budowa sieci wodociągowej. 

7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 

8. Montaż oświetlenia ulicznego. 

9. Rewitalizacja parku (nasadzenia, oświetlenie). 

10. Budowa placu targowego. 

11. Budowa miejsc parkingowych przy ośrodku zdrowia, szkole, budynku wiejskim. 

12. Budowa ogrodzenia cmentarza. 

13. Budowa placu zabaw. 

14. Budowa boiska sportowego (wielofunkcyjnego). 

15.  Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

16. Przekwalifikowanie gruntów. 

17. Inwestycje w odnawialne źródła energii. 

18. Remont obiektów zabytkowych. 

19. Wyznaczenie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych. 

20. Wyznaczenie szklaku związanego z historią przemysłu naftowego. 

21. Budowa ścieżek rowerowych. 

22. Promocja gminy poprzez wydawnictwa. 
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2. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH  

PODCZAS SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ GIMNAZJALNĄ 

 

 

W badaniach wzięło udział 108 uczniów, w tym: 46 % stanowiły dziewczęta, zaś 54 % to chłopcy. 
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Wypełniający ankiety, udzielili odpowiedzi na 7 pytań ważnych dla rozwoju Gminy Lipinki,  

a ich wyniki prezentuje poniższa analiza: 

1. Czy jesteś dumny z tego, że mieszkasz/uczysz się w Gminie Lipinki? 

 

 

Młodzież odpowiadając TAK, przedstawiła następujące powody: 

1. Wysoki poziom nauczania w szkołach. 17% 

2. Dobry dostęp (dojazd) do szkół. 6% 

3. Zostały wybudowane boiska sportowe. 5% 

4. Organizowanych jest dużo imprez sportowych. 8% 

5. Działają domy młodzieżowe. 1% 

6. Lipinki mają piękne położenie. 17% 

7. Jest czyste powietrze. 4% 

8. Jest piękny park, dużo zabytków (zabytkowy dwór Byszewskich wraz z 

parkiem) i innych ciekawych miejsc. 9% 

9. Jest Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach, odwiedzany 

przez pielgrzymów. 4% 

10. Gmina cieszy się dobrą opinią, mieszka tu dużo miłych i serdecznych 

ludzi. 13% 

11. Gmina odwiedzana jest przez znanych i zasłużonych ludzi (sportowców). 1% 

12. Tutaj jest mój dom rodzinny i przyjaciele. 15% 
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Młodzież, która udzieliła odpowiedzi NIE, uzasadniała ją w poniższy sposób: 

1. Brak ofert pracy. 15% 

2. Mało perspektyw dla ludzi młodych. 25% 

3. Brak ciekawych miejsc do spędzania wolnego czasu. 10% 

4. Słabe oświetlenie dróg. 5% 

5. Mała ilość chodników. 5% 

6. Bieda. 15% 

7. Nie ma tu nic ciekawego. 15% 

8. Niski poziom nauczania. 10% 

Inne odpowiedzi: 

Szkoły słabo wyposażone w sprzęt interaktywny. 

Zły stan dróg. 
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2. Proszę podać, czym wyróżnia się Gmina Lipinki na tle innych gmin w Polsce? 

Wśród innych cech wyróżniających Gminę Lipinki, młodzież wymieniała: 

1. Ciekawe, piękne położenie – Magurski Park Narodowy, tereny 

kopalniane. 19% 

2. Tereny wydobycia ropy naftowej. 7% 

3. Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach. 33% 

4. Zabytkowy dwór Byszewskich. 4% 

5. Park. 7% 

6. Przyjazną atmosferą, gościnnością. 6% 

7. Osiągnięciami sportowymi. 3% 

8. Organizacją zawodów sportowych. 10% 

9. Nazwą Lipinki. 7% 

10. Rolnictwem. 3% 

11. Brakiem wody. 1% 

Inne odpowiedzi: 

Niczym się nie wyróżnia. 

Nic tutaj nie ma. 
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Nie ma bieżni lekkoatletycznej. 

 

 

3. Czy młodzi ludzie mają w Gminie Lipinki szanse rozwoju i znalezienia miejsca dla siebie? 

 

 

3. Czy młodzi ludzie mają w Gminie Lipinki szanse rozwoju i znalezienia miejsca dla siebie? 
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Młodzież, która udzieliła odpowiedzi NIE, uzasadniała ją w poniższy sposób: 

1. Brak zakładów pracy. 9% 

2. Brak ofert i miejsc pracy. 54% 

3. Niskie wynagrodzenia. 3% 

4. Konieczność wyjazdu w poszukiwaniu pracy za granicę. 11% 

5. Brak szkół ponadgimnazjalnych. 12% 

6. Niski poziom kształcenia. 1% 

7. Brak ofert dla młodych, zdolnych ludzi. 7% 

8. Mało miejsc dostępnych dla młodzieży.  3% 

Inne odpowiedzi: 

Brak świetlic. 

Brak miejsc do budowy domu, zakładu. 

 

 

 

Młodzież, która udzieliła odpowiedzi TAK, uzasadniała ją w poniższy sposób: 

1. Dobre szkoły podstawowe i gimnazja. 

2. Można założyć firmę i dać pracę innym. 

3. Jest dużo działek na których można budować. 
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4. Można brać udział w zawodach sportowych. 

5. Każdy może znaleźć miejsce dla siebie  

 

4. Czy czujesz się bezpiecznie w Gminy Lipinki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież, która udzieliła odpowiedzi TAK, wymieniła: 

1. Jest spokojnie i bezpiecznie. 26% 

2. Częste patrole policji. 28% 

3. Dobre oświetlenie miejscowości. 25% 

4. Wszyscy mieszkańcy dobrze się znają. 7% 

5. Mała przestępczość. 8% 

6. Nie ma zagrożeń. 6% 
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Młodzież, która udzieliła odpowiedzi NIE, wymieniła: 

1. Słabe oświetlenie dróg. 16% 

2. Zbyt krótki czas oświetlenia tylko do 23.00. 4% 

3. Słabe oświetlenie parku. 16% 

4. Brak chodników. 12% 

5. Zły stan dróg (w kierunku Zagumnia). 4% 

6. Bezpańskie psy. 4% 

7. Zlikwidowany posterunek policji. 28% 

8. Żebrzący, pijani mieszkańcy. 16% 

Inne odpowiedzi: 

Wyścigi motocyklistów. 

Gangi. 
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5. Czy młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę spędzenia wolnego czasu w Gminie Lipinki? 

 

 

Młodzież, która udzieliła odpowiedzi TAK, uzasadniała ją w poniższy sposób: 

1. Szkoły proponują bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 7% 

2. Działają kluby sportowe. 3% 

3. Funkcjonują boiska sportowe. 27% 

4. Organizowane są różne zawody sportowe. 17% 

5. Organizowane są imprezy kulturalne: pikniki, dyskoteki, zabawy. 10% 

6. Jest piękny park, gdzie można spacerować. 20% 

7. Są place zabaw. 13% 

8. Są piękne tereny do wypoczynku. 3% 
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Młodzież, która udzieliła odpowiedzi NIE, uzasadniała ją w poniższy sposób: 

1. Nic się nie dzieje, żadnych atrakcji. 46% 

2. Brak miejsca gdzie można spędzić wolny czas. 27% 

3. Brak dużych sklepów (galerii handlowych). 7% 

4. Brak basenu. 7% 

5. Brak stadionu lekkoatletycznego (bieżni). 13% 

Inne odpowiedzi: 

Zamknięte boiska m.in. w Wójtowej. 

Nie ma dyskotek dla młodzieży. 

Mało imprez (festynów). 

 

 

 
 

 

6. O jakiej gminie marzysz? Proszę podać, co zmieniłbyś/zmieniłabyś w Gminie Lipinki 

zasiadając w fotelu Wójta Gminy Lipinki? 

 

Marzenia o gminie: 

1. Gminie bogatej, spokojnej, bardziej rozwiniętej. 

2. Gminie otwartej i przyjaznej dla wszystkich,  

3. Gminie pomagającej potrzebującym (bezrobotnym). 
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Młodzi ludzie najczęściej wprowadziliby zmiany poprzez: 

1. Wybudowanie zakładu z miejscami pracy. 

2. Wybudowanie wodociągu, umożliwiającego dostęp do wody wszystkim mieszkańcom 

gminy. 

3. Dokończenie kanalizacji. 

4. Wybudowanie ścieżek rowerowych. 

5. Wybudowanie chodników. 

6. Remont wszystkich dróg (Rozdziele). 

7. Budowę większej szkoły, osobnej dla klas podstawowych i gimnazjalnych. 

8. Zwiększenie oświetlenia parku. 

9. Budowę placu zabaw z wolnym wstępem dla wszystkich mieszkańców. 

10. Organizację większej ilości imprez w czasie wakacji (festynów). 

11. Budowę boiska szkolnego. 

12. Budowę kortu tenisowego. 

13. Budowę siłowni. 

14. Dostęp do Internetu, darmowy WiFi. 

15. Dofinansowanie fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, OZE. 

16. Wybudowanie stacji benzynowej. 

17. Rozwój kółek rolniczych i PGR. 

 

7. Jakie inne ważne problemy widzisz do rozwiązania w Gminie Lipinki? 

 

Problemy zgłaszane do rozwiązania przez młodzież: 

1. Rozwiązanie problemu dostępu do wody. 

2. Niewystarczające wyposażenie szkół w sprzęt. 

3. Duże bezrobocie. 

4. Brak zakładów pracy. 

5. Wyjazdy ludzi w poszukiwaniu pracy. 

6. Budowa ośrodka dla ludzi bezdomnych. 

7. Budowa przedszkola w Rozdzielu. 

8. Remont dróg. 

9. Słuchanie głosu mieszkańców przez władze gminy. 

10. Przywrócenie posterunku policji. 

11. Popraw oświetlenia. 

12. Dokończenie kanalizacji. 

13. Brak pomocy dla ludzi bezrobotnych. 

14. Rozwiązanie problemu przystanku autobusowego. 

15. Budowa stadionu lekkoatletycznego. 

16. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. 

 

 


