ANKIETA
Szanowni mieszkańcy Sołectwa Różańsko,
w ramach naszego projektu CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ rozpoczęły się kolejne działania, tym
razem zmierzające do opracowania planu rozwoju na lata 2016-2022, pod nazwą „Plan dla
Różańska”. Dokument ten po zatwierdzeniu przez Samorząd Gminy Dębno umożliwi pozyskanie
środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój
terenu naszego sołectwa oraz przyczynią się do poprawy życia jego mieszkańców. Częścią tego planu
jest ustalenie kolejności realizacji projektów według ich hierarchii ważności.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się do prac poprzez wypełnienie poniższej
Ankiety.
Zaznacz znakiem X, jaką Twoim zdaniem ocenę powinny mieć przedstawione poniżej projekty.
0 – nie powinno być takiego projektu
5 – najwyższa ocena
Dla każdego projektu możesz wybrać tylko jedną ocenę.
Ocena
Lp.

Nazwa projektu
0

1

2

CEL I. POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
1.

Remont dróg gminnych (w tym, drogi brukowej oraz drogi
w kierunku na Juncewo)

2.

Remont drogi powiatowej (kanalizacja burzowa, nowa
nawierzchnia jezdni, chodniki, zatoczka autobusowa,
modernizacja skrzyżowania z drogą gminną w kierunku na
Juncewo)

3.

Rozbudowa oświetlenia drogowego (w tym, od szkoły
w kierunku pp. Jakubiak i Krajda oraz oświetlenie chodnika do
kościoła)

4.

Modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowocementowych) przy okazji remontu dróg

5.

Budowa łącznika
z parkingiem

6.

Budowa parkingu przy szkole wraz z ogrodzeniem

7.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole

pieszo-jezdnego

przy

kościele

wraz

CEL II. TWORZENIE MIEJSC DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
8.

Budowa wiejskiego placu zabaw

9.

Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie szkoły

10. Utworzenie parku wiejskiego (za mostkiem po lewej stronie w
kierunku do szkoły)
terenu
przy
boisku
piłkarskim
11. Zagospodarowanie
z przeznaczeniem na organizację spotkań/imprez wiejskich.

3

4

5

CEL III. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO
12. Organizacja imprezy cyklicznej np. Święto Róży przy
współudziale wszystkich stowarzyszeń działających w Różańsku
13. Organizacja miejsca spotkań dla seniorów np. Kawiarenka dla
Seniora
14. Ustalenie wspólnego kalendarza imprez naszego sołectwa.

Ankieta nie jest anonimowa, żeby uniknąć podejrzeń, że wszystkie ankiety mogła wypełnić jedna
osoba. Ponadto wśród wszystkich ankiet wylosujemy 3 zestawy nagród, dlatego zachęcamy
Wszystkich do głosowania.
Ankietę można wydrukować ze strony internetowej www.nasze.rozansko.pl lub wypełnić on-line
(wydrukowane można również pobrać do wypełnienia w sklepach). Wypisane ankiety należy wrzucić
do skrzynek, które zostaną ustawiona w bibliotece i w sklepach.
Imię i nazwisko.……………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Kontakt (nr telefonu lub e-mail)…………………………………………………………………………………………………………...
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA ANKIET: 15.06.2016 R.

KARTA PROPOZYCJI PROJEKTU*
W poniższej KARCIE prosimy przedstawić projekty, które Państwa zdaniem, mogłyby być realizowane
w ramach naszego Planu dla Różańska, a nie zostały uwzględnione w powyższej ANKIECIE. Prosimy o
zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych i rekreacyjnych.
Nazwa/temat proponowanego zadania

Opis proponowanego zadania

*Złożenie Karty Propozycji Projektu ma jedynie charakter informacyjny , w żadnej mierze nie stanowi zgłoszenia projektu do realizacji

Dziękujemy!
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

