Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Barlinek na lata 2017-2023

Wyniki diagnozy Gminy Barlinek
•
•
•
•

Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej
Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej
Dla ponad 30% dzieci do lat 17 rodzice otrzymują zasiłek rodzinny
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym przewyższa liczbę mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym
• Na 100 mieszkańców przypada 6 podmiotów gospodarczych prowadzonych
przez osoby fizyczne
• Ponad 36% bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym
• Ok. 3% osób w wieku produkcyjnym to osoby długotrwale bezrobotne
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Wyniki badania ankietowego

1. Które obszary Gminy
według Pana/Pani
charakteryzują się
największą kumulacją
problemów społecznogospodarczych,
przestrzennych,
środowiskowych i
kulturowych?

osiedle Górny Taras
ul. Chmielna
ul. Gorzowska
ul. Szosowa
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2. Które z problemów sfery
społeczno-gospodarczej
uważa Pan/Pani za
największe na wskazanym
powyżej obszarze?

potrzeby osób
starszych
16%

ubóstwo
21%

bezdomność
8%
przemoc w rodzinie
6%
bezrobocie
20%

przestępczość
9%
uzależnienia
20%
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•
•
•
•
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•
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Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te
problemy ?
Utworzenie nowych miejsc pracy, pomoc dla osób bezrobotnych, aktywizacja osób
bezrobotnych i osób wykluczonych społecznie,
Angażowanie bezrobotnych do prac społecznych,
Stworzenie warunków dla nowych inwestorów, utworzenie specjalnej strefy
ekonomicznej w Barlinku z nowymi zakładami pracy,
Zapewnienie darmowej opieki dla osób starszych i chorych, dostępu do sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób starszych,
Utworzenie ośrodka/noclegowni dla osób bezdomnych, organizowanie zbiórek dla
bezdomnych,
Zwiększenie patroli policji, całodobowy komisariat, monitoring,
Utworzenie ośrodka dla ofiar przemocy,
Spotkania i pogadanki dla osób uzależnionych
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3. Które z problemów sfery
infrastrukturalnotechnicznej uważa
Pan/Pani za najistotniejsze
na wskazanym powyżej
obszarze?

zły stan/ brak/
niewystarczająca ilość
chodników
14%

niewystarczająca
infrastruktura
rekreacyjna i
wypoczynkowa
9%

zły stan dróg
25%

brak ścieżek
rowerowych/
niewystarczająca ilość
ścieżek rowerowych
15%
zły stan zabytków
5%

brak dostępu do
podstawowych
mediów
(wodociąg/kanalizacja)
9%

zły stan budynków
(mieszkalnych,
usługowych,
handlowych itp.)
10%

niewystarczające
połączenia
komunikacyjne, sieć
dróg
13%

brak oświetlenia w parku,
brak miejsc parkingowych –
w centrum i przy szpitalu,
brak dostępu do wi-fi w mieście,
brak monitoringu,
luki w zabudowie
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•
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Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te
problemy ?
Poprawa komunikacji w mieście i zapewnienie połączeń z miejscowościami wiejskimi
Naprawa infrastruktury drogowej,
Budowa chodników i ścieżek rowerowych, w tym na cele turystyczno-rekreacyjne,
Zagospodarowanie terenów po tartaku,
Zagospodarowanie miejsc atrakcyjnych,
Organizacja parków rekreacyjno-sportowych, budowa boisk, placów zabaw,
Zwiększenie miejsc parkingowych, głównie przy szpitalu, gdzie parkują mieszkańcy
osiedla,
Remont budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania ze stałego paliwa na
gazowe, wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii,
Budowa wodociągu i kanalizacji w Mostkowie,
Systematyczne tworzenie planów rewitalizacji i naprawa stanu obecnego.
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4. Które z problemów sfery
kulturalnej uważa Pan/Pani
za najistotniejsze na
wskazanym powyżej
obszarze?

niewystarczające
zagospodarowanie
wolnego czasu
młodzieży
46%

słabo rozwinięta
oferta kulturalna
25%

niski poziom
działalności kół
zainteresowań/świet
lic wiejskich
29%

Brak basenu, boiska,
Brak szkoły muzycznej, świetlic wiejskich,
oferta BOK na niskim poziomie,
Czas poświęcony na porządkowanie
terenów ogranicza i zniechęca
mieszkańców do różnych aktywności
i prowadzi do unikania publicznej
przestrzeni
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Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te
problemy ?
Utworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych np. wieczorki z muzyką (tematyczne),
dyskoteki, konkursy z nagrodami,
Utworzenie świetlic wiejskich i zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży,
stworzenie bibliotek, zwiększenie różnorodności oferty kulturalnej, prowadzenie kół
zainteresowań, np. kulinarnych, plastycznych, sportowych,
Zwiększenie ilości darmowych zajęć dla młodzieży,
Zwiększenie oferty dla młodzieży, tj. skatepark, basketball, football, siłownia na
świeżym powietrzu
Organizowanie imprez kulturalnych na wyższym poziomie, większy nakład środków
finansowych na organizację imprez kulturalnych
Podłączenie świetlic wiejskich do darmowego Internetu,
Organizowanie gier w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, w pingponga,
Zwiększenie budżetu dla sołectw, nie tylko dla miasta.
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5. Które z problemów sfery
przyrodniczej uważa
Pan/Pani za najistotniejsze
na wskazanym powyżej
obszarze ?

Brak koszy na odpady, przepełnienie
pojemników, umiejscowienie PGK w
centrum,
Zły stan kanalizacji, nieszczelność szamb,
Właściciele nie sprzątają po swoich
zwierzętach,
Hałas, zaniedbana plaża,
wycinka lasów w Parku Krajobrazowym,
brak promocji obszaru Natura2000

występowanie dzikich
wysypisk śmieci
24%

niedostateczna ilość
terenów zielonych
8%

zanieczyszczenie rzek,
jezior, parków, lasów
34%

niewykorzystanie potencjału
34%
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Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te
problemy ?
Odnowienie parku w Mostkowie,
Częste kontrole lasów, jeziora, karanie mandatami, monitoring,
Ochrona obszaru NATURA 2000,
Wsparcie dla tworzenia miejsc noclegowych,
Zaprzestanie rozległych wycinek drzew,
Zagospodarowanie terenu wokół starego tartaku,
Przygotowanie terenów nad jeziorem dla celów rekreacyjnych – szersze ścieżki
pieszo-rowerowe,
Większe zaangażowanie władz Miasta w wykorzystanie potencjału przyrodniczego
jeziora i jego okolic,
Więcej akcji społecznych "sprzątanie świata" dla dzieci i całych rodzin, także dla
bezrobotnych,
Przeniesienie PGK poza granice Miasta.
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