ANKIETA I FORMULARZ KONSULTACJI
do projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Leszno na lata 2020-2030
Informacja o zgłaszającym1:
imię i nazwisko/
nazwa organizacji
e-mail
telefon
1. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem Gminny Program Rewitalizacji przyczyni się do poprawy
sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (tj. Leszno Południe, Zaborów, Gawartowa
Wola)?
a) bardzo dużym
b) dużym
c) średnim
d) małym
e) bardzo małym
2. W jakim stopniu wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji projekty podstawowe
odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
Bardzo
dużym

Dużym

Średnim

Remont budynku Starej Kuźni i utworzenie w nim
Izby Pamięci Powstańców Styczniowych
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. na
nowo
Lokalne Centrum Sportu w Zaborowie
Modernizacja kompleksu parkowo – pałacowego w
Zaborowie
Nowy Karpinek
Remont byłego posterunku policji
Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji
Miejsce integracji w sołectwie Gawartowa Wola
Rozwój świetlic wiejskich
Aktywna rodzina
Modernizacja i powiększenie gminnego zasobu
mieszkaniowego (w tym mieszkań czynszowych)
Wzmacnianie kompetencji i umiejętności osób,
celem aktywizacji społecznej i zawodowej
Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli
Razem Lepiej – wydarzenia integrujące
Klub Wolontariusza

1

Administratorem danych osobowych jest Gmina Leszno reprezentowane przez Wójta Gminy

Małym

Bardzo
małym

3. Które z projektów podstawowych Pani/Pana powinny być zrealizowane w pierwszej
kolejności? (proszę wskazać 3 projekty o najwyższym priorytecie)
a) Remont budynku Starej Kuźni i utworzenie w nim Izby Pamięci Powstańców Styczniowych
b) Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. na nowo
c) Lokalne Centrum Sportu w Zaborowie
d) Modernizacja kompleksu parkowo – pałacowego w Zaborowie
e) Nowy Karpinek
f)

Remont byłego posterunku policji

g) Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
h) Miejsce integracji w sołectwie Gawartowa Wola
i)

Rozwój świetlic wiejskich

j)

Aktywna rodzina

k) Modernizacja i powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym mieszkań czynszowych)
l)

Wzmacnianie kompetencji i umiejętności osób, celem aktywizacji społecznej i zawodowej

m) Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli
n) Razem Lepiej – wydarzenia integrujące
o) Klub Wolontariusza

Zgłaszane opinie, uwagi lub propozycje do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Leszno na lata 2020-2030

Lp.

Część dokumentu, do
której odnosi się uwaga
(numer strony
dokumentu, część lub
obszar)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

1.

2.

3.

4.

4.

Formularz należy złożyć w terminie od 23.05.2022 r. do 24.06.2022 r. r.:


drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno,



bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu,



drogą elektroniczną na adres: zpgn@gminaleszno.pl.

