Ankieta

oceny potrzeb realizacji okrelonych rodzajów dzia³añ
zwi¹zanych z rewitalizacj¹ miasta Milanówka
Urz¹d Miasta Milanówka prowadzi prace nad przygotowaniem Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Milanówka. Bardzo istotnym
elementem, niezbêdnym dla przeprowadzenia programu jest poznanie opinii mieszkañców Milanówka, w tym równie¿ instytucji, stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹dowych, lokalnych rodowisk. Chcemy
poznaæ Pañstwa opinie na temat niezbêdnych do podjêcia dzia³añ, tak
aby proces rewitalizacji przynosi³ oczekiwane efekty. Zapraszamy
wszystkich, dla których procesy s³u¿¹ce poprawie warunków ¿ycia
w naszym miecie s¹ priorytetem (b¹d nie s¹ tylko obojêtne) do wype³nienia naszej ankiety.

W razie jakichkolwiek pytañ b¹d w¹tpliwoci prosimy o kontakt
z Panem Tomaszem wiebockim, Podinspektorem ds. Unii Europejskiej
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku, pod nr: 0-22 758-30-61 wew. 224,
e-mail: uniaeuropejska@milanowek.pl.
Zwrot wype³nionych ankiet w terminie do dnia 5 czerwca br. do Miejskiego Centrum Informacji, ul. Warszawska 32 (budynek Stra¿y Miejskiej - wejcie od strony skweru), do Urzêdu Miejskiego, budynek A,
ul. Kociuszki 45, Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Fiderkiewicza 41.
We wszystkich ww. miejscach znajduj¹ siê urny.

1) Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program o¿ywienia gospodarczego, spo³ecznego i przestrzenno-rodowiskowego w postaci Miejskiego Programu Rewitalizacji na lata 2007 - 2013 i nastêpne? [proszê wstawiæ X w jednej kolumnie na szarym polu]
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

2) Prosimy uprzejmie zapoznaæ siê z standardowymi typami przedsiêwziêæ realizowanych w ramach rewitalizacji
(kolumna 1 w poni¿szej tabeli) oraz odpowiedzieæ na pytania:
a) w realizacji których projektów chcia³(a)by Pan(i) wzi¹æ udzia³? [mo¿na zaznaczyæ maksymalnie dziewiêæ pozycji poprzez wpisanie
znaku X w kolumnie 2 na szarym polu],
b) w których obszarach miasta Pana(i) zdaniem projekty rewitalizacyjne powinny byæ realizowane w pierwszej kolejnoci (pilota¿)? [prosimy o wpisanie nazwy maksymalnie dwóch obszarów w kolumnie nr 3 na szarym polu]

Typ projektu

1

1. Dzia³ania w obszarze przestrzenno-rodowiskowym (infrastruktura)
- prosimy wskazaæ maksymalnie TRZY dzia³ania do realizacji w latach 2007-2013
1.1 Remonty nieruchomoci i modernizacja infrastruktury umo¿liwiaj¹ce rozwój ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci (np. obs³uga ruchu tury stycznego - parkingi, gastronomia, kwatery turystyczne, sprzeda¿
pami¹tek, toalety, przewonicy i przewodnicy, kwatery turystyczne i hotele oraz bezp³atne punkty
dostêpu do internetu).
1.2 Remonty nieruchomoci i modernizacja infrastruktury umo¿liwiaj¹ce rozwój dzia³alnoci spo³ecznej,
kulturalnej i zdrowotnej, w tym maj¹cych za zadanie odbudowê wiêzi spo³ecznych wród mieszkañców terenów zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym (przedszkola, szko³y, domy dziecka, poradnie
psychologiczne, gabinety lekarskie, lokalne orodki zdrowia i przychodnie, wietlice dla dzieci i m³odzie¿y, teatry osiedlowe, kluby zainteresowañ, zespo³y muzyczne, wystawy, domy kultury, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, opieka nad osobami zale¿nymi od osób bezrobotnych itp.).
1.3 Remonty nieruchomoci i modernizacja infrastruktury umo¿liwiaj¹ce rozwój dzia³alnoci szkoleniowej i edukacyjnej maj¹cych za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych (indywidualne
plany kszta³cenia zawodowego, treningi i warsztaty pracy, kursy specjalistyczne, dokszta³caj¹ce itp.).
1.4 Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych
i sportowych umo¿liwiaj¹cych integracjê osób zdrowych i niepe³nosprawnych (parki, skwery
i stadiony, cianki wspinaczkowe, cie¿ki i tory rowerowe).
1.5 Porz¹dkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez wyburzenia i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni (np. na cele rekreacyjne i inne)
1.6 Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartoci architektonicznej i znaczeniu historycznym znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego
terenu przyczyniaj¹ce siê do tworzenia sta³ych miejsc pracy b¹d rozwoju kultury (np. budynki komunalne i wspólnot mieszkaniowych).
1.7 Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów po-przemys³owych wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego terenu przyczyniaj¹ce siê do zachowania dziedzictwa narodowego (udostêpnienie
obiektów muzealnych), ochrony rodowiska naturalnego oraz tworzenia sta³ych miejsc pracy.
1.8 Prace konserwatorskie i remonty zabytków wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego terenu przyczyniaj¹ce siê do rozwoju turystyki i tworzenia sta³ych miejsc pracy.
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1.9 Poprawa funkcjonalnoci struktury ruchu ko³owego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych (poszerzanie i poprawa jakoci dróg, chodników, placów, parkingów, placów zabaw dla dzieci,
publiczne toalety miejskie, parki itp.).
1.10 Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szczególnie w zakresie tworzenia miejsc
pracy i ochrony rodowiska (sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, gazowych, ujêæ wody pitnej,
punktów uzdatniania wody, itp.), usuwanie azbestu w budynkach publicznych.
2. Dzia³ania w obszarze rozwoju gospodarczego (MP) - prosimy wskazaæ maksymalnie TRZY dzia³ania do realizacji
w latach 2007-2013
2.1 Zwolnienia podatkowe dla przedsiêbiorców uruchamiaj¹cych nowe miejsca pracy (podatek od nieruchomoci)
2.2 Rozwój doradztwa organizacyjnego, podatkowego i inwestycyjnego dla przedsiêbiorców (tworzenie
strategii rozwoju i marketingowych)
2.3 Rozwój finansowych narzêdzi wsparcie - dotacje i tanie kredyty
2.4 Marketing zabytków kultury oraz innych atrakcji turystycznych nakierowany na rozwój ruchu turystycznego
2.5 Rozwój taniej bazy lokalowej ze wspólnym dostêpem do infrastruktury biurowej i internetu
(inkubatory przedsiêbiorczoci)
2.6 Pozyskanie inwestorów z zewn¹trz tworz¹cych miejsca pracy oraz poprawiaj¹cych jakoæ obs³ugi
lokalnej spo³ecznoci
3. Dzia³ania w obszarze rozwoju spo³ecznego - prosimy wskazaæ maksymalnie TRZY dzia³ania do realizacji
w latach 2007-2013
3.1 Dzia³ania dotycz¹ce rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobociu (dostêp do szkoleñ, kursów dokszta³caj¹cych i pozwalaj¹cych na przekwalifikowanie, wdra¿anie systemów jakoci)
3.2 Dzia³ania dotycz¹ce przeciwdzia³aniu wykluczeniu i patologiom spo³ecznym oraz wzmocnieniu wiêzi rodzinnych
3.3 Dzia³ania dotycz¹ce tworzenia równych szans (kobiety/mê¿czyni, dostêp niepe³nosprawnych do
rynku pracy, kultury, sztuki i sportu)
3.4 Dzia³ania na rzecz aktywizacji rodowisk dzieciêcych i m³odzie¿owych
3.5 Dzia³ania dotycz¹ce uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarz¹dowych
3.6 Dzia³ania dotycz¹ce zatrzymania (ci¹gniêcia) m³odych i wykszta³conych ludzi w miecie
3.7 Dzia³ania zwi¹zane z tworzeniem wspólnot mieszkañców na ró¿nych poziomach spo³ecznoci
lokalnej

