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Wprowadzenie
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji
społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska
projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od dnia 15.12.2016 r. do dnia
15.01.2017 r. Projekt uchwały dostępny był na stronie http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w
Urzędzie Miasta Przeworska.
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Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
zbieranie uwag:
o drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
internetowej orz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
o zbieranie uwag drogą elektroniczną na adres e-mail Gminy;
o zbieranie uwag drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Przeworska;
o zbieranie uwag drogą bezpośrednią w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska
w godzinach pracy Urzędu.
formularz konsultacyjny:
o w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Przeworska w pokoju nr 222 (Referat
Rozwoju Miasta) w godzinach pracy Urzędu;
o w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miejskiej
Przeworsk oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji (16.12.2016 r.);
spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji (09.01.2016 r.);
badanie ankietowe – metoda CATI.

Przebieg konsultacji
Projekt Uchwały Rady Miasta w Przeworsku w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji został opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Konsultacje społeczne projektu uchwały pozwoliły
zweryfikować na ile propozycja Urzędu Miasta i Burmistrza odpowiada na potrzeby
interesariuszy.

Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na
konsultacjach społecznych
Uwagi dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczania obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostały zgłoszone przez 2 interesariuszy oraz
przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu.
Uwagi zostały szczegółowo opisane w poniższej tabeli (uwaga: pisownia oryginalna).
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ INTERESARIUSZY

L.p.

Czy Pana/Pani
zdaniem
przedstawiona w
dokumencie
diagnoza zawiera
trafne wnioski?

Czy Pana/Pani
zdaniem w
analizowanym
dokumencie
zidentyfikowano
właściwe
obszary
problemowe?

Czy Pana/Pani
zdaniem
przedstawione w
dokumencie
obszary rewitalizacji
zostały prawidłowo
określone?

1.

-

NIE

-

2.

TAK

NIE
Nie wzięto pod
uwagę np.
dochodu na
głowę
mieszkańca,
średniej płacy,
inwestycji,
wysoko
nowoczesnych.

Trudno powiedzieć

Czy
zdiagnozowane
w dokumencie
problemy
zostały
sformułowane
odpowiednio
do
wyznaczonych
obszarów
rewitalizacji?
-

Trudno
powiedzieć

Uzasadnienie Urzędu

Nie
uwzględniono.
Brak
rozwinięcia
odpowiedzi
nie
pozwala na dokładną
analizę
wątpliwości
osoby
zgłaszającej
uwagi.
Nie
uwzględniono.
Zgodnie z instrukcją
przygotowania
programów
rewitalizacji w zakresie
wsparcia w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
na
lata 2014-2020 obszar
rewitalizacji stanowi
część
obszaru
zdegradowanego
i
charakteryzuje
się
minimum
4
wskaźnikami
negatywnymi,
dla
których
wartości
oszacowane dla tego
obszaru są mniej
korzystne niż wartości
referencyjne
dla
województwa
podkarpackiego.
Wskaźniki
obowiązkowe
są
podane
w
ww.
instrukcji.
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UWAGI Z POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW URZEDU

L.p.

1.

Część
dokumentu, do
której odnosi się
uwaga (numer
strony
dokumentu,
część lub obszar)
Wskaźniki –
wyznaczenie
obszaru
zdegradowanego
i obszaru
rewitalizacji na
terenie Gminy
Miejskiej
Przeworsk

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie
uwagi

Wskaźniki
przedstawione
zostały za rok 2015.
Jednak wartości
referencyjne
województwa
zaprezentowane
zostały za lata
2011-2015.
W związku z tym,
należy zmienić
wskaźniki, zgodnie z
Instrukcją
Przygotowania
Programów
Rewitalizacji w
zakresie wsparcia w
ramach RPO WP na
lata 2014-2020

Dostosowanie
wskaźników.

Uzasadnienie Urzędu

Uwzględniono.
Skontaktowano się z Urzędem
Marszałkowskim
i
uzyskano
odpowiedź, że wskaźniki powinny być
zbierane za lata, dla których
przedstawione
są
wartości
referencyjne
województwa.
W
związku z tym, ponownie zebrano
dane z poszczególnych instytucji oraz
referatów. Obszar zdegradowany i
obszar
rewitalizacji
zostały
przedstawione na podstawie nowych
danych. O ile obszar rewitalizacji nie
uległ zmianom na podstawie
wskaźników, zmienił się obszar
zdegradowany (poprzez dodanie
dwóch podobszarów).
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2.

Analiza desk
research

Brak jest informacji
dot. posiadanych
zasobów, np.
skansen Pastewnik i
innych atrakcji
usytuowanych na
obszarach lub w
sąsiedztwie obszaru
rewitalizacji (m.in.
Zespół PałacowoParkowy, Ratusz,
kościoły).
Brak informacji dot.
stanu technicznego
budynków.

3.

Analiza desk
research

4.

Analiza desk
research

Nieaktualny wykaz
pomników przyrody

5.

Analiza desk
research

6.

Analiza desk
research

Przeworsk sąsiaduje
z gminami:
Zarzecze,
Przeworsk i Gać
Informacje w bazie
azbestowej (w tym
mapa), do której
odnosi się
diagnoza są
nieaktualne.

Dostosować do
informacji na
stronie
internetowej –
zakładka ZABYTKI

Uwzględniono.

Konieczne
dodanie
informacji, ze
względu na
kryterium UM
„Czy w diagnozie
zawarte są
informacje o
stanie
technicznym
obiektów
budowlanych w
szczególności
budynków
wielorodzinnych”
Konieczność
uzupełnienia
informacji.
Konieczność
uzupełnienia
informacji.

Uwzględniono.
Przygotowano szczegółowy opis na
podstawie
dokumentu
pn.
„Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2016-2023”

Konieczność
uzupełnienia
informacji.

Uwzględniono.
Zmieniono wykaz na podstawie
danych Urzędu.
Uwzględniono.

Uwzględniono.
Zmieniono
dane
zgodnie
z
dokumentem pn. Program usuwania
azbestu.

UWAGI ZGŁOSZONE NA KONSULTACJACH
Lp.

Uwaga

Uzasadnienie Urzędu.

1.

Zastrzeżenia do nazewnictwa.
Mieszkańcy mylili osiedla z obszarami.

2.

Konieczność zwiększenia obszaru
rewitalizacji nr 2.

Uwzględniono.
W celu uniknięcia powtórzeń, podział miasta dokonano na
strefy (zmiana nazewnictwa).
Uwzględniono.
Po przeanalizowaniu możliwości jakie daje rozszerzenie
obszaru rewitalizacji o część wschodnią, uwzględniono
uwagę.

DODATKOWE UWAGI (PISOWNIA ORYGINALNA)
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Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

Uwaga
Wnioski z całej analizy zostały wysnute prawidłowo.
Analizowane obszary niestety nie zostały dobrane
prawidłowo. Oceny sprawdzianów 6-cio klasistów mają
znacznie mniejszy wpływ na dobrobyt mieszkańców miasta
niż np.: dochód liczony na głowę mieszkańca, średnia płaca,
czy ilość zgłaszanych wynalazków, wzorów użytkowych,
sposób tworzenia nowych miejsc pracy, itp.

Naukowcy już dawno zdefiniowali, a Plan Wicepremiera
Morawieckiego jednoznacznie i uporczywie podkreśla, że
podstawowym źródłem dobrobytu są miejsca pracy
tworzone w oparciu o innowacyjne, wysoko technologicznie
zaawansowane procesy produkcyjne i usługi.

Uzasadnienie
Nie uwzględniono. Zgodnie z
instrukcją przygotowania programów
rewitalizacji w zakresie wsparcia w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
obszar rewitalizacji stanowi część
obszaru
zdegradowanego
i
charakteryzuje się minimum 4
wskaźnikami
negatywnymi,
dla
których wartości oszacowane dla tego
obszaru są mniej korzystne niż
wartości
referencyjne
dla
województwa
podkarpackiego.
Wskaźniki obowiązkowe są podane w
ww. instrukcji.
-

Fundacja Przeworski Inkubator Innowacji podjęła stosowane
działania w tej materii. Na najbliższe lata przewidujemy
wdrożyć 25 tematów, które zaowocują powstaniem 303
miejsc pracy w skali powiatu, z tego 253 w mieście
Przeworsku.

-

Niektóre propozycje:
1. Dom Pogodnej Starości łącznie z hospicjum;
2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy;
3. Zakład produkcji preparatu Antycaracol, zwalczajacego
ślimaki Arion Lusitanicus;
4. Wiatrowe wytwornice prądu o osi pionowej;
5. Rewitalizacja kopalni odkrywkowej alabastru w
Łopuszce Wielkiej;
6. Rewitalizacja Przeworskich Podziemi. Kilka zdań
odnośnie tego tematu.
Podjęte przez Pana Burmistrza konsultacje społeczne są
zbieżne z zamierzeniami Fundacji. W ciągu kilku ostatnich lat
odbyliśmy szereg konsultacji z takimi osobami i instytucjami
jak: dr Antonii Kunysz – odkrywca między innymi
Podkarpackiej Troji, dr Andrzej Dzbyński i dr Anna Dobrawa
Jaracz – firma Archeospectrum Rzeszów, dr inż. Wiesław
Nawrocki – Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp. z o.o.
Kraków, inż. Stanisław Inglot wykonawca fragmentu muru
przy ul. Tkackiej, inż. Martin z Niemiec – prowadzący badania
geo-magnetyczne w rejonie Ratusza. W oparciu o powyższe
konsultacje został zgromadzony dość bogaty pakiet
informacji, w oparciu o który powinna rodzić się koncepcja

Nie uwzględniono.
Na 2. Etapie tworzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji Urząd Miasta
Przeworska zachęca do złożenia fiszki
projektowej w tym zakresie.
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kompleksowych badań Przeworskich podziemi. Oprócz
poszukiwań fragmentów kościoła św. Katarzyny, odnośnie
którego jest stosunkowo dużo wiarygodnych informacji,
bardzo celowe może się okazać zinwentaryzowanie innych
fragmentów naszych podziemi. Według mojej skromnej
wiedzy nasze podziemia są o wiele ciekawsze i znacznie
większe niż podziemia Rzeszowa, Jarosławia, czy Przemyśla.
Nasza fundacja wyraża gotowość ścisłej współpracy na
wszystkich etapach konsultacji społecznych dotyczących
zamierzeń innowacyjnych i rewitalizacyjnych w Przeworsku.

Spotkania konsultacyjne z grupami interesariuszy
Projekt uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji został poddany pod dyskusję z mieszkańcami. W ich trakcie zgromadzono
opinie, postulaty, modyfikacje na temat projektu uchwały. Spotkania odbyły się według niżej
przedstawionego harmonogramu:
16.12.2016 r. warsztat rewitalizacyjny;
09.07.2017 r. spotkanie otwarte z interesariuszami.

Warsztaty rewitalizacyjny
I część
Podstawowe zagadnienia z zakresu rewitalizacji
W części pierwszej konsultacji uczestnicy zostali zapoznani zarówno z Ustawą o rewitalizacji,
jak również z podstawowymi kategoriami w tym zakresie takimi jak: obszar zdegradowany,
obszar rewitalizacji, Komitet Rewitalizacyjny, itd. W toku prezentacji przedstawiona została
diagnoza gminy Przeworsk w pięciu podstawowych obszarach: społecznym, gospodarczym,
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.
W dalszej części uczestnicy zostali zapoznani z metodologią wyznaczania obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Został im przedstawiony sposób na podstawie,
którego wyznacza się zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji. W kolejnej części
konsultacji szczegółowo został omówiony obszar rewitalizacji wraz z podziałem na podobszary
i szczegółowym omówieniem czynników, które złożyły się na ich wyznaczenie (analiza
wielowskaźnikowa). Wybór obszaru rewitalizacji wraz z delimitacją (wyznaczenie granic)
zostały zaprezentowane bardzo szczegółowo, łącznie z podziałem na poszczególne ulice.
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W ostatniej części została przedstawiona problematyka Komitetu Rewitalizacyjnego oraz dalsze
działania związane z tworzeniem GPR w Przeworsku, tj.: projekty rewitalizacyjne,
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, mechanizmy finansowania konkretnych projektów w ramach
rewitalizacji, jak również dalszy ich monitoring wraz z ewaluacją.
II część
Część warsztatowa
W części pierwszej warsztatów uczestnicy zdiagnozowali mocne strony gminy Przeworsk, do
których należą:
1. Dobra lokalizacja (bliskość autostrady A4).
2. Atrakcyjność turystyczna: duża koncentracja zabytkowych obiektów, w tym sakralnych,
Pastewnik – jedyny w Polsce „żywy skansen”, tereny byłej Ordynacji Lubomirskich, w
tym pałac, park, powozownia, oranżeria, oraz Muzeum. Atrakcyjne tereny dla turystyki
rowerowej.
3. Istnieje rozwinięty rynek produktów lokalnych takich jak: pieczywo, wędliny, wina,
owoce. Warto się zastanowić nad przeprowadzaniem lokalnych kiermaszów tych
produktów w celu przyciągnięcia potencjalnych turystów.
4. W dziedzinie kultury istnieje lokalny rynek muzyczny, dobrze funkcjonuje MOK.
5. W sferze gospodarczej funkcjonują małe i średnie firmy, działalność prowadzą także
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, tj. B&B (linie technologiczne do produkcji
żywności), czy RAUCH (przetwórstwo owocowe).
6. W sferze społecznej działają liczne stowarzyszenia: sportowe, kulturalne, charytatywne
w tym Przeworska Grupa Charytatywna. Prężnie działa UTW. Dynamicznie działa MOK,
który posiada salę w technologii 3D.
7. W obszarze atrakcji turystycznych warto zwrócić uwagę na zespół pałacowo-parkowy
Lubomirskich. Kolejnym ważnym miejscem na mapie Przeworska jest Bazylika pod
wezwaniem św. Ducha, z unikatowym w skali Polski grobem pańskim.
W części drugiej uczestnicy warsztatu uczestnicy sformułowali swoje oczekiwania, jak gmina
Przeworsk miałaby ich zdaniem wyglądać za 10 lat. Do najważniejszych postulatów należą:
1. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej: modernizacja i rozbudowa tras
rowerowych, budowa ścieżek rowerowych i tras nordic walking, siłownie na świeżym
powietrzu, korty tenisowe etc.
2. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia potencjalnych
inwestorów krajowych i zagranicznych w okolicach ulicy Gorliczyńskiej.
3. Poprawa jakości przestrzeni miejskiej, m.in.: rewitalizacja rynku oraz Zespołu PałacowoParkowego
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4. Rozwój budownictwa wielorodzinnego. Przygotowanie terenów dla potencjalnych
developerów. W mieście brakuje mieszkań o średnim standardzie dla młodych ludzi –
miasto prowadzi politykę przyjazną dla młodych ludzi.
5. Modernizacja infrastruktury PKS.
6. Promocja tradycji tkactwa, kiedyś mocnej gałęzi lokalnego przemysłu w celu
przyciągnięcia potencjalnych turystów.
7. W obszarze infrastruktury sportowej: budowa krytej pływalni oraz lodowiska.
Uczestnicy warsztatu zwrócili również uwagę na negatywne zjawiska takie jak:
1. Migracja za pracą młodych ludzi do większych ośrodków: Rzeszów, Kraków, Warszawa,
co pogłębia negatywne trendy demograficzne (ucieczka młodych).
2. Emigracja za pracą za granicę.
3. Brak w mieście infrastruktury parkingowej szczególnie w ścisłym centrum (przede
wszystkim okolice rynku). Sugerowana strefa płatnego parkowania.
4. Zły stan infrastruktury wodociągowej na Oś. Krasickiego.
5. Niska jakość urządzeń małej architektury miejskiej (niewystarczająca liczba ławek, brak
koszy na śmieci, niewielka liczba stojaków na rowery).
6. Niewystarczająca baza hotelowa. W celu poprawy atrakcyjności warto byłoby
zastanowić się nad przyciągnięciem potencjalnych inwestorów w tym obszarze.
Analiza potrzeb mieszkańców pozwoliła na zdiagnozowanie potencjałów gminy miejskiej
Przeworsk oraz przeanalizowanie lokalnych potencjałów.
Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji
I część
Podstawowe zagadnienia z zakresu rewitalizacji.
W części pierwszej konsultacji uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami
związanymi z ustawą o rewitalizacji. W toku prezentacji przedstawiona została diagnoza gminy
Przeworsk w pięciu podstawowych obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym,
przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.
W dalszej części uczestnicy zostali zapoznani z metodologią wyznaczania obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Dzięki temu mieszkańcy poznali wytyczne Urzędu
Marszałkowskiego, dotyczące wyboru obszaru rewitalizacji. W kolejnej części konsultacji
szczegółowo został omówiony obszar rewitalizacji wraz z podziałem na podobszary i
szczegółowym omówieniem czynników, które złożyły się na ich wyznaczenie (analiza
wielowskaźnikowa). Delimitacja obszarów rewitalizacji wraz z delimitacją (wyznaczenie granic)
została zaprezentowana bardzo szczegółowo, łącznie z podziałem na poszczególne ulice.
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W ostatniej części została przedstawiona problematyka Komitetu Rewitalizacyjnego oraz
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaprezentowany został wzór fiszki projektowej i
przeanalizowano wszystkie jej punkty. Interesariusze zostali zaproszeni do zaproponowania
własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (dokładna informacja zostanie umieszczona na
stronie internetowej).
II część
Część warsztatowa
Część warsztatowa poświęcona została już tylko obszarowi rewitalizacji. W części pierwszej
warsztatów, uczestnicy dokonali hierarchizacji i priorytetyzacji katalogu problemów
występujących na obszarze rewitalizacji. Uczestnicy wskazali na potrzebę realizacji takich
działań jak:
1. Konieczność termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budownictwa
mieszkaniowego.
2. Uporządkowanie obszarów zalewowych – gospodarka hydrologiczna na terenie gminy
Przeworsk.
3. Poprawa stanu infrastruktury miejskiej w tym: chodników, przejść dla pieszych,
likwidacja barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom
niepełnosprawnym.
4. Wsparcie organizacji pozarządowych na modernizację budynków należących do
Fundacji „Wzrastanie”.
5. Budownictwo mieszkaniowe – nowe budynki wielorodzinne.
6. Ul. Kasztanowa, ul. Krakowska- zły stan techniczny budynków
7. Potrzeba przekwalifikowania działek z rolnych na budowlane lub pod inwestycje.

Uczestnicy w tej części warsztatowej szczególny nacisk kładli na budownictwo mieszkaniowe,
czy to w formule deweloperskiej, czy np. w ramach TBS.
W kolejnej części warsztatów przeprowadzona została z uczestnikami analiza SWOT.
Uczestnicy warsztatów wskazali na mocne strony podobszarów, do których należą:
produkty lokalne;
węzeł komunikacyjny, w tym kolejowy;
bliskość autostrady A4;
atrakcyjność przyrodniczo-historyczna;
Uniwersytet Trzeciego Wieku;
Lokalny rynek jest otwarty na inwestycje;
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Z kolei do słabych stron możemy zaliczyć:
płytki rynek pracy;
wyjazdy szczególnie młodych ludzi za pracą za granicę;
głód mieszkań – szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych;
poprawy wymaga infrastruktura miejska (drogowa, parkingowa, sportowa,
rekreacyjna);
brak publicznej szkoły wyższej – problem ten wzbudził kontrowersje wśród uczestników,
czy w Przeworsku potrzebna jest publiczna szkoła wyższa.
Uczestnicy warsztatu zidentyfikowali również szanse, jakie stoją przed wybranymi
podobszarami:
Przeworsk jest miastem przyjaznym i czystym;
Przeworsk daje wytchnienie tym, którzy zapragną żyć wolniej;
Turystyka jednodniowa, zabytki, bliskość Bieszczad.
Wskazali także na zagrożenia:
Demografia: szybkie starzenie się społeczeństwa;
Depopulacja – wyludnianie się Przeworska;
Kurczenie się rynku pracy;
Niedostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy
W trakcie dyskusji z uczestnikami padły propozycje zmiany granic jednego z podobszaru
rewitalizacji, nazwanego- podobszarem nr 2.
Badanie metodą CATI
W ramach badania CATI (przeprowadzonego na próbie 101 mieszkańców) respondenci
w pierwszej kolejności zostali poproszeni o ogólną ocenę stanu społeczno-gospodarczego
miasta Przeworska. Zdecydowana większość ocen przypadła na wariant „średni” (aż 65%).
Ocenę dobrą wybrało jedynie 6% badanych, a 15% nie miało zdania w tym temacie. W wyniku
tego, pozostały udział (łącznie 14%) przypadł na oceny negatywne.
Rysunek 1 Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy miasta Przeworska
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Drugim badanym zagadnieniem była ocena skali występowania na terenie miasta
poszczególnych, wymienionych w ankiecie problemów. Zgodnie z wynikami zaprezentowanymi
poniżej, respondenci najczęściej wskazywali na powszechność takich problemów, jak: wysoki
poziom bezrobocia (blisko 22% dla oceny "bardzo dużej"), niski poziom przedsiębiorczości, mała
liczba przedsiębiorstw, brak miejsc pracy, brak wsparcia dla przedsiębiorców (17% dla oceny
"bardzo dużej") oraz słaba infrastruktura transportowa, zły stan techniczny dróg, brak
parkingów (blisko 9% dla oceny "bardzo dużej"). Biorąc również pod uwagę oceny "duże" (tj.
świadczące o dużej skali występowania problemu) warto zaznaczyć, że ponad 48% badanych
wskazało na problem niskich dochodów mieszkańców i ubóstwa.
Rysunek 2 Skala występowania poszczególnych problemów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Uzupełnieniem powyższej kwestii było pytanie otwarte dot. rodzaju zjawisk negatywnych,
występujących na terenie miasta. Blisko połowa badanych nie była w stanie wskazać tego
rodzaju zjawisk. Pozostałe odpowiedzi w dużej mierze pokrywały się z poprzednio postawionym
pytaniem (dot. skali występowania poszczególnych problemów). Wskazywano tym samym
głównie problemy z infrastrukturą drogową (zły stan dróg i chodników, braki w sygnalizacji
świetlnej, problemy z odśnieżaniem dróg, mała liczba miejsc parkingowych), ubożejące
społeczeństwo i bezrobocie.
W celu pogłębienia tej kwestii badawczej, respondenci poproszeni zostali również o wskazanie
przykładów działań (pytanie otwarte), które powinny zostać podjęte przez władze celem
eliminacji/ograniczenia wymienionych uprzednio negatywnych zjawisk. Analogicznie do
wskazanych typów zjawisk negatywnych, uczestnicy badania wskazywali na konieczność
poprawy stanu dróg i chodników, budowy parkingów i dróg rowerowych, działania
ograniczające emisję spalin, działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy, budowę
żłobka, budowę domu seniora, organizację imprez kulturalnych. Badani wskazali również wiele
innych działań, które jednakże stanowiły pojedyncze wskazania. Wśród nich znalazły się m.in.
budowa deptaka, modernizacja oświetlenia ulicznego, dbałość o zieleń miejską, poprawa
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, budowa basenu, adaptacja nieużywanych
skwerów.
Kolejne z postawionych respondentom pytań również miało charakter otwarty i dotyczyło
obszarów miasta, na których zdaniem badanych najbardziej potrzebne są działania z zakresu
rozwoju społecznego. Znaczna część badanych (blisko połowa) nie miała zdania w tym temacie.
Pozostali najczęściej wskazywali teren w okolicy dworca PKP, obrzeża miasta, bądź wskazując,
że działaniami trzeba objąć całe miasto. Analogiczne pytanie postawiono w przypadku działań
z zakresu sfery gospodarczej. Wskazania respondentów były w dużej mierze zbieżne
z poprzednio analizowanymi (w ramach sfery społecznej), lecz tym razem częściej wskazywano
na obszar całego miasta. W przypadku pytania odnoszącego się z kolei do działań z zakresu
modernizacji lub budowy nowej infrastruktury, najczęściej wskazywano centrum miasta, ze
szczególnym uwzględnieniem problemu braku powierzchni parkingowej w tej części miasta
oraz stanu istniejących tam dróg. Pozostałe odpowiedzi stanowiły pojedyncze wskazania, bez
wyraźnego trendu wskazującego na którąś z pozostałych części miasta.
Końcowa część ankiety dotyczyła danych metryczkowych. Największy udział w próbie
badawczej przypadł na respondentów w wieku 31-40 lat oraz 21-30 lat (kolejno 36% oraz 27%).
Pozostałe grupy wiekowe uzyskały udział w próbie na poziomie 5-13%. Badaniu poddany został
więc szeroki przekrój społeczeństwa z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych.

Rysunek 3 Wiek respondentów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Podział próby badawczej względem płci respondentów miał charakter równomierny. Nieco
wyższy udział przypadł na kobiety (54%).
Rysunek 4 Płeć
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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