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Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów  

„Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026” 
oraz  

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 
2016 – 2026” 

1. Metodologia badania 

W dniach 03.06.-29.06.2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe w ramach opracowania 

dokumentów: 

‐ „Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026” 

‐ „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026”. 

Badanie było realizowane za pomocą papierowych kwestionariuszy do samodzielnego wypełniania 

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) i ankiet online. 

 

2. Próba 

W badaniu wzięło udział łącznie 91 osób, wśród których przeważały kobiety (50 osób, 54,95%). 

Tabela 1. Płeć respondentów 

Odpowiedź Liczba % 

Kobieta 50 54,95% 

Mężczyzna 41 45,05% 

Łącznie 91 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wśród biorących udział w badaniu przeważały osoby z wykształceniem wyższym – ponad połowa 

respondentów miała wykształcenie wyższe (48 osób, 53,33%), drugą co do liczebności była grupa z 

wykształceniem średnim (23 osoby, 25,56%). Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. 

Tabela 2. Wykształcenie respondentów 

Odpowiedź Liczba % 

Podstawowe 3 3,33% 

Zasadnicze zawodowe  7 7,78% 

Średnie 23 25,56% 

Policealne 9 10,00% 

Wyższe 48 53,33% 

Łącznie 90 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, najliczniejszą grupę stanowili pracujący (57 osoby, 62,64%). 

Drugą, co do liczebności, była grupa uczących się (14 osób, 15,38%). 
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Tabela 3. Status zawodowy respondentów 

Odpowiedź Liczba % 

Uczę się  14 15,38% 

Pracuję 57 62,64% 

Nie pracuję zawodowo, zajmuję się domem 4 4,40% 

Jestem bezrobotna/y 10 10,99% 

Jestem emerytem, rencistą 5 5,49% 

Inne 1 1,10% 

Łącznie 91 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Blisko 71,43% osób biorących udział w badaniu mieszka w Gminie Miejskiej Dynów od urodzenia. Jest 

to bardzo ważne z punktu widzenia merytorycznej wartości badania – osoby te bardzo dobrze znają 

gminę, jej atuty i słabości, a także potrzeby rozwojowe. 

Tabela 4. Czas zamieszkiwania w Gminie Miejskiej Dynów  

  liczba % 

od urodzenia 65 71,43% 

nie od urodzenia 26 28,57% 

Łącznie 91 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wszyscy respondenci mieszkają w Gminie Miejskiej Dynów. Najwięcej spośród osób biorących udział 

w ankiecie mieszka na Osiedlu nr 4 (38 osób, 41,76%), najmniej osób reprezentowało Osiedle nr 2 (15 

osób, 16,48%). 

Tabela 5. Miejsce zamieszkania respondentów 

Nazwa osiedla Liczba % 

Osiedle nr 1 18 19,78% 

Osiedle nr 2 15 16,48% 

Osiedle nr 3 20 21,98% 

Osiedle nr 4 38 41,76% 

Łącznie 91 100,0% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

 

3. Wyniki  

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło ogólnej opinii mieszkańców na temat życia w Dynowie. 

Z odpowiedzi wyłania się optymistyczny obraz – najliczniejsze były odpowiedzi „dobrze” (54 osoby, 

59,34%) oraz „średnio” (25  osób, 27,47%), zaś łącznie odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” udzieliła 

ponad połowa ankietowanych. Odpowiedzi negatywnych „źle” udzieliło niespełna 6,59% 

respondentów. Nikt nie wybrał odpowiedzi „bardzo źle”. 

Tabela 6. Ogólna ocena życia w Gminie Miejskiej Dynów 

Odpowiedź Liczba % 

Bardzo dobrze 6 6,59% 

Dobrze 54 59,34% 
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Średnio 25 27,47% 

Źle 6 6,59% 

Bardzo źle 0 0,00% 

Łącznie 91 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 1. Ogólna ocena życia w Gminie Miejskiej Dynów 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Kwestia ta została pogłębiona o wskazanie najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych 

oraz problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem przestrzennym  

i stanem infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Dynów.  

W zakresie problemów społecznych Gminy Miejskiej Dynów, za najważniejsze problemy uznano wysoki 

poziom bezrobocia (61 wskazań, 20,75%), następnie odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych 

poza gminę (58 wskazań, 19,73%) oraz patologie społeczne (25 wskazań, 8,50%).  

Tabela 7. Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych Gminy Miejskiej Dynów (max 4 odpowiedzi) 

Problemy Liczba % 

odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych poza gminę 58 19,73% 

niewystarczające zasoby mieszkaniowe 23 7,82% 

bezrobocie 61 20,75% 

ubóstwo 12 4,08% 

niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji, brak inicjatyw 15 5,10% 

coraz więcej osób wymagających opieki 12 4,08% 

starzejące się społeczeństwo 22 7,48% 

przestępczość – niskie poczucie bezpieczeństwa 1 0,34% 

patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w 
rodzinie) 25 8,50% 

niska aktywność społeczna mieszkańców, w tym osób starszych 23 7,82% 

słaba integracja lokalnej społeczności 24 8,16% 

6,59%

59,34%

27,47%

6,59%

0,00%

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
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niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 
kulturalnym 18 6,12% 

Łącznie 294 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 2. Wskazanie najpoważniejszych problemów społecznych Gminy Miejskiej Dynów (max 4 odpowiedzi) 

 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

W zakresie problemów gospodarczych Gminy Miejskiej Dynów, za najważniejsze problemy uznano 

niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy (49 wskazań, 18,01%), następnie niewystarczający 

poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w gminie (37 wskazań, 13,60%) oraz niewystarczające 

wsparcie dla przedsiębiorstw (31 wskazań, 11,40%). 

Tabela 8. Wskazanie najpoważniejszych problemów gospodarczych Gminy Miejskiej Dynów (max 4 
odpowiedzi) 

Problemy Liczba % 

pogorszenie konkurencyjności i atrakcyjności sektora 
mikroprzedsiębiorstw  
i MŚP  12 4,41% 

niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw 31 11,40% 

niewystarczający poziom inwestycji gospodarczych 
realizowanych w gminie  37 13,60% 

19,73%

7,82%

20,75%

4,08%

5,10%

4,08%

7,48%

0,34%

8,50%

7,82%

8,16%

6,12%
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odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych
poza gminę

niewystarczające zasoby mieszkaniowe

bezrobocie

ubóstwo

niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji, brak
inicjatyw

coraz więcej osób wymagających opieki

starzejące się społeczeństwo

przestępczość – niskie poczucie bezpieczeństwa

patologie społeczne (alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie)

niska aktywność społeczna mieszkańców, w tym
osób starszych

słaba integracja lokalnej społeczności

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym
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bardzo mało uzbrojonych terenów inwestycyjnych 18 6,62% 

słabo rozwinięty sektor usług 16 5,88% 

niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy 49 18,01% 

niewystarczająca promocja gminy 22 8,09% 

ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii 25 9,19% 

niska przedsiębiorczość mieszkańców 21 7,72% 

niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców 11 4,04% 

słaba kondycja finansowa miejscowych firm 30 11,03% 

Łącznie 272 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 3. Wskazanie najpoważniejszych problemów gospodarczych Gminy Miejskiej Dynów (max 4 
odpowiedzi) 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

W zakresie problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem przestrzennym 

oraz stanem infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Dynów, za najważniejsze problemy uznano 

słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i sportową (41 wskazań, 16,08%), następnie 

niską ekoświadomość mieszkańców (37 wskazań, 14,51%) oraz niewystarczająco rozwiniętą 

infrastrukturę komunikacyjną: drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie (36 wskazań, 14,12%). 

4,41%

11,40%

13,60%
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5,88%
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8,09%

9,19%

7,72%

4,04%

11,03%
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Tabela 9. Wskazanie najpoważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, 
zagospodarowaniem przestrzennym oraz stanem infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Dynów (max 
4 odpowiedzi) 

Problemy Liczba % 

niska ekoświadomość mieszkańców 37 14,51% 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego 29 11,37% 

zaniedbane tereny zieleni, parki podworskie 22 8,63% 

niedoskonały system odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych 23 9,02% 

niewystarczająca baza kulturalna 32 12,55% 

słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i 
sportowa  41 16,08% 

niska estetyka przestrzeni publicznych, zwłaszcza centrów 
miejscowości  9 3,53% 

niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna: drogi, 
parkingi, chodniki, oświetlenie 36 14,12% 

zły stan techniczny zabytków 16 6,27% 

bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej 10 3,92% 

Łącznie 255 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 4. Wskazanie najpoważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, 
zagospodarowaniem przestrzennym oraz stanem infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Dynów (max 
4 odpowiedzi) 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 
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Dodatkowo kwestia opinii poziomu życia mieszkańców w Gminie Miejskiej Dynów, została pogłębiona 

poprzez pytania szczegółowe o konkretne obszary działalności władz gminy.  

Jeśli chodzi o usługi społeczne i komunalne, zdecydowanie najkorzystniej oceniona została oferta 

edukacyjna (łącznie 57, a więc 72,16% pozytywnych odpowiedzi – „bardzo dobra” i „dobra”) oraz 

dostęp do opieki przedszkolnej (51 odpowiedzi pozytywnych, co daje 57,96%). 

Za obszary problematyczne uznać można natomiast stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (łącznie 

48 odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”, co daje 54,55% odpowiedzi negatywnych), ułatwienia dla osób 

niepełnosprawnych (36 odpowiedzi negatywnych, 43,37%). 

Poniższa tabele oraz wykres przedstawiają, jak mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów oceniają 

poszczególne obszary działań gminy z zakresu usług komunalnych i społecznych. 

Tabela 10. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – usługi komunalne i 
społeczne (cz. 1)  

 Ocena 

dostęp do opieki 
przedszkolnej 

oferta edukacyjna wodociągi i kanalizacja 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 6 6,82% 8 10,13% 0 0,00% 

Dobrze 45 51,14% 49 62,03% 16 18,18% 

Średnio 30 34,09% 16 20,25% 24 27,27% 

Źle 6 6,82% 4 5,06% 20 22,73% 

Bardzo źle 1 1,14% 2 2,53% 28 31,82% 

Łącznie 88 100,00% 79 100,00% 88 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Tabela 11. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – usługi komunalne i 
społeczne (cz. 2) 

 Ocena 
dostęp do Internetu infrastruktura drogowa 

infrastruktura sportowa 
(boiska itp..) 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 9 10,34% 0 0,00% 12 14,29% 

Dobrze 27 31,03% 28 32,94% 34 40,48% 

Średnio 24 27,59% 36 42,35% 15 17,86% 

Źle 12 13,79% 13 15,29% 14 16,67% 

Bardzo źle 15 17,24% 8 9,41% 9 10,71% 

Łącznie 87 100,00% 85 100,00% 84 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Tabela 12. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – usługi komunalne i 
społeczne (cz. 3) 

 Ocena 

działania na rzecz integracji 
mieszkańców 

działania na rzecz 
podtrzymania tradycji 

lokalnych 
oferta kulturalna 

liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 1 1,12% 3 3,49% 0 0,00% 
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Dobrze 22 24,72% 44 51,16% 39 45,35% 

Średnio 46 51,69% 28 32,56% 33 38,37% 

Źle 18 20,22% 7 8,14% 7 8,14% 

Bardzo źle 2 2,25% 4 4,65% 7 8,14% 

Łącznie 89 100,00% 86 100,00% 86 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Tabela 13. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – usługi komunalne i 
społeczne (cz. 4) 

 Ocena 

oferta rekreacyjno-
sportowa 

działania na rzecz 
środowiska 

naturalnego/ochrona 
przyrody (rozwój 

infrastruktury 
proekologicznej, 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii, likwidacja 
dzikich wysypisk 

śmieci itp.) 

jakość komunikacji 
autobusowej na 

terenie gminy 

estetyka i czystość 
na terenie gminy 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 10 11,63% 1 1,16% 4 4,71% 3 3,66% 

Dobrze 26 30,23% 16 18,18% 19 22,35% 37 45,12% 

Średnio 27 31,40% 35 39,77% 33 38,82% 37 45,12% 

Źle 17 19,77% 26 29,55% 18 21,18% 2 2,44% 

Bardzo źle 6 6,98% 8 9,09% 11 12,94% 3 3,66% 

Łącznie 86 100,00% 86 100,00% 85 100,00% 82 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Tabela 14. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – usługi komunalne i 

społeczne (cz. 5) 

  Ocena 

dostęp do służby 
zdrowia 

ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych 

bezpieczeństwo 
mieszkańców 

(zabezpieczenie 
przeciwpożarowe, 

przeciwpowodziowe, 
porządek publiczny 

itp..) 

pomoc społeczna 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Bardzo dobrze 0 0,00% 0 0,00% 7 8,24% 1 1,16% 

Dobrze 18 20,93% 14 15,91% 31 36,47% 25 29,07% 

Średnio 34 39,53% 33 37,50% 37 43,53% 40 46,51% 

Źle 28 32,56% 23 26,14% 8 9,41% 12 13,95% 

Bardzo źle 6 6,98% 13 14,77% 2 2,35% 8 9,30% 

Łącznie 86 100,00% 83 100,00% 85 100,00% 86 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 
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Wykres 5. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – usługi społeczne i 
komunalne 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

W zakresie polityki gospodarczej gminy przeważały oceny negatywne nad pozytywnymi we wszystkich 

obszarach. W tej niekorzystnej sytuacji najlepiej ocenione były: dostępność uzbrojonych i dobrze 

skomunikowanych terenów inwestycyjnych (45 odpowiedzi „średnio”, 53,57%) oraz funkcjonowanie 

instytucji otoczenia biznesu/ współpraca gminy z instytucjami otoczenia biznesu (43 odpowiedzi 

„średnio”, 51,19%), zaś najwięcej ocen negatywnych odnosiło się do wsparcia dla osób podejmujących 

lub prowadzących działalność gospodarczą (43 odpowiedzi negatywnych, 50,59%) oraz do dostępu do 

nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (39 odpowiedzi negatywnych, 

45,88%). 

Tabela 15. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – polityka gospodarcza 
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  Ocena   

dostępność 
uzbrojonych i dobrze 
skomunikowanych 
terenów 
inwestycyjnych/strefy 
aktywności 
gospodarczej 

wsparcie dla 
osób 
podejmujących 
lub 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 

dostęp do 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych i 
telekomunikacyjnych 

funkcjonowanie 
instytucji otoczenia 
biznesu/współpraca 
gminy z 
instytucjami 
otoczenia biznesu 

promocja 
gospodarcza 
gminy 

Bardzo 
dobrze 

liczba 0 0 1 0 1 

% 0,00% 0,00% 1,18% 0,00% 1,16% 

Dobrze 
liczba 11 12 21 13 13 

% 13,10% 14,12% 24,71% 15,48% 15,12% 

Średnio 
liczba  45 30 24 43 41 

% 53,57% 35,29% 28,24% 51,19% 47,67% 

Źle 
liczba 15 36 30 21 21 

% 17,86% 42,35% 35,29% 25,00% 24,42% 

Bardzo 
źle 

liczba 13 7 9 7 10 

% 15,48% 8,24% 10,59% 8,33% 11,63% 

Suma 
liczba 84 85 85 84 86 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 6. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – polityka gospodarcza 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

W zakresie turystyki i promocji Gminy Miejskiej Dynów najlepiej oceniana była wizualizacja turystyczna 
gminy - oznaczenia ułatwiające orientacje na terenie gminy (42 odpowiedzi pozytywne, 50,00%), zaś 
najwięcej ocen negatywnych odnosiło się do atrakcyjności oferty turystycznej gminy (22 odpowiedzi 
negatywnych, 25,58%). W ocenie wszystkich obszarów z zakresu turystyki i promocji gminy, 
respondenci najczęściej wskazywali odpowiedź „średnio”, wyjątkiem był obszar: wizualizacja 
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turystyczna gminy - oznaczenia ułatwiające orientacje na terenie gminy, który uzyskał najwięcej 
odpowiedzi „dobrze”. 

Tabela 16. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów– turystyka i promocja 
gminy 

  Ocena   
materiały 
promocyjne o 
gminie 

wizerunek 
gminy w 
mediach 

dostępność 
obiektów 
zabytkowych 

wizualizacja 
turystyczna 
gminy - 
oznaczenia 
ułatwiające 
orientacje na 
terenie gminy 

atrakcyjność 
oferty 
turystycznej 
gminy 

Bardzo 
dobrze 

liczba 1 2 3 5 1 

% 1,18% 2,41% 3,66% 5,95% 1,16% 

Dobrze 
liczba 24 21 18 37 18 

% 28,24% 25,30% 21,95% 44,05% 20,93% 

Średnio 
liczba  42 39 42 30 45 

% 49,41% 46,99% 51,22% 35,71% 52,33% 

Źle 
liczba 15 18 17 8 15 

% 17,65% 21,69% 20,73% 9,52% 17,44% 

Bardzo źle 
liczba 3 3 2 4 7 

% 3,53% 3,61% 2,44% 4,76% 8,14% 

Suma 
liczba 85 83 82 84 86 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 7. Ocena poszczególnych obszarów działalności władz Gminy Miejskiej Dynów – turystyka i promocja 
gminy 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 
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W zakresie usługi komunalnych i społecznych jako obszary wymagające najpilniejszego wsparcia 

respondenci wskazali infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (20,53%) oraz infrastrukturę drogową 

(12,17%). Powyższe wskazania pokrywają się z oceną poszczególnych obszarów działalności gminy.  

Tabela 17. Obszary wymagające najpilniejszego wsparcia – usługi społeczne i komunalne1  

Obszar Liczba % 

dostęp do przedszkoli 3 1,14% 

oferta edukacyjna  2 0,76% 

dostęp do Internetu 31 11,79% 

infrastruktura drogowa 32 12,17% 

wodociągi i kanalizacja 54 20,53% 

działania na rzecz integracji mieszkańców 9 3,42% 

działania na rzecz podtrzymania tradycji lokalnych 0 0,00% 

oferta kulturalna 10 3,80% 

oferta rekreacyjno-sportowa 18 6,84% 

infrastruktura sportowa (boiska itp..) 21 7,98% 

działania na rzecz środowiska naturalnego/ochrona przyroda 26 9,89% 

 bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe, 
porządek publiczny) 8 3,04% 

jakość komunikacji autobusowej na terenie gminy 5 1,90% 

estetyka i czystość na terenie gminy 7 2,66% 

dostęp do służby zdrowia 21 7,98% 

 ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 11 4,18% 

pomoc społeczna 5 1,90% 

łącznie: 263 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pytanie wielokrotnego wyboru – każda osoba mogła wybrać do trzech obszarów 
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Wykres 8. Obszary wymagające najpilniejszego wsparcia – usługi społeczne i komunalne 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

W zakresie polityki gospodarczej gminy priorytetem są zmiany dotyczące wsparcia dla osób 

podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą (29,41% wskazań) oraz dotyczące promocji 

gospodarczej gminy (25,00% wskazań). Równie istotna jest poprawa w dostępie do nowoczesnych 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych – 20,10% wskazań. 

Tabela 18. Obszary wymagające najpilniejszego wsparcia – polityka gospodarcza2 

                                                           
2 Pytanie wielokrotnego wyboru – każda osoba mogła wybrać do trzech obszarów 
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Obszar Liczba % 

dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów 
inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej 28 13,73% 

wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą 60 29,41% 

dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 41 20,10% 

funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/ współpraca gminy z instytucjami 
otoczenia biznesu 24 11,76% 

promocja gospodarcza gminy 51 25,00% 

Łącznie: 204 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

 

Wykres 9. Obszary wymagające najpilniejszego wsparcia – polityka gospodarcza 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

W zakresie turystyki i promocji gminy priorytetem są zmiany dotyczące oferty turystycznej gminy 
(33,15% wskazań) oraz kształtowania wizerunku gminy w mediach (22,10% wskazań). Równie istotne 
są poprawa dostępności obiektów zabytkowych gminy oraz zintensyfikowanie materiałów 
promocyjnych o gminie – każdy obszar uzyskał po tyle samo wskazań tj. 16,57%. 

Tabela 19. Obszary wymagające najpilniejszego wsparcia – turystyka i promocja3 

Obszar Liczba % 

materiały promocyjne o gminie 30 16,57% 

wizerunek gminy w mediach 40 22,10% 

dostępność obiektów zabytkowych 30 16,57% 

wizualizacja turystyczna gminy - oznaczenia ułatwiające orientacje na terenie 
gminy 21 11,60% 

                                                           
3 Pytanie wielokrotnego wyboru – każda osoba mogła wybrać do trzech obszarów 
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Obszar Liczba % 

atrakcyjność oferty turystycznej gminy 60 33,15% 

łącznie 181 100,00% 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Wykres 10. Obszary wymagające najpilniejszego wsparcia – turystyka i promocja 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie najważniejszych miejsc w Gminie Miejskiej Dynów. 

Mieszkańcy gminy za najważniejszy uznali Rynek Miasta wraz z otoczeniem oraz tereny położone nad 

rzeką San. 

Pełne dane na temat odpowiedzi znajdują się w poniższej tabeli. 

Tabela 20. Miejsca ważne dla mieszkańców na terenie Gminy Miejskiej Dynów 

Miejsce Liczba 

Rynek Miasta wraz z otoczeniem 32 

Tereny położone nad rzeką San 22 

Park miejski 4 

Kościół 2 

Inne 6 

brak odpowiedzi 25 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Mieszkańcy cenią w swojej gminie przede wszystkim przyrodę, krajobraz, czyste środowisko, lokalizację 

(30,77% wskazań). Licznej grupie respondentów podoba się również Rynek Miasta wraz z otoczeniem 

(16,67% wskazań). Na uwagę zasługuje fakt, że blisko 34% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi. 

Wykres 11. Odpowiedzi respondentów na pytania o to, co najbardziej podoba im się w Gminie Miejskiej 
Dynów 
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Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Jeśli chodzi natomiast o to, co respondentom podoba się najmniej, to bez wątpienia są to: stan 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (po tyle samo wskazań 

tj. 14,86%), następnie mała liczba pracodawców i nowych miejsc pracy co przekłada się na wysokie 

bezrobocie (12,16% odpowiedzi), a także stan infrastruktury drogowej (10,81% odpowiedzi). 

Wykres 12. Odpowiedzi respondentów na pytania o to, co najmniej podoba im się w Gminie Miejskiej Dynów 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 
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Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, jaka powinna być ich zdaniem Gmina Miejska Dynów 

w przyszłości koncentrowały się na dostrzeganych przez nich aktualnie problemach do rozwiązania. 

Mieszkańcy chcieliby, aby gmina była bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia – z rozwiniętą 

infrastrukturą techniczną (kanalizacja, drogi) i z rynkiem pracy, który sprzyja rozwijaniu 

przedsiębiorczości i obniżaniu stopy bezrobocia. 

Wykres 13. Preferencje respondentów odnośnie do przyszłości gminy 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 
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Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 

Można powiedzieć, że osoby biorące udział w badaniu są istotnymi interesariuszami strategii rozwoju 

i rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów, ponieważ blisko 3/4 mieszkańców (72,73%) wiążą z gminą swoją 

przyszłość. Natomiast ponad 3/5 chciałaby, aby również przyszłość ich dzieci była związana z Gminą 

Miejską Dynów (64,80%).  

Wykres 15. Odpowiedzi respondentów na pytanie, czy respondenci wiążą swoją przyszłość z Gminą Miejską 
Dynów 

 

Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=49 

Wykres 16. Odpowiedzi respondentów na pytanie, czy respondenci chcieliby, aby ich dzieci wiązały swoją 
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Źródło: Badanie ankietowe PAPI, N=91 
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4. Podsumowanie 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w ramach opracowania dokumentów: „Strategia Rozwoju 

Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026” i „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na 

lata 2016 - 2026” wzięło udział 91 osób, wśród których przeważali respondenci z Osiedla nr 4. 

Zdecydowanie można uznać, że respondenci są zadowoleni z mieszkania w Gminie Miejskiej Dynów – 

wśród odpowiedzi na pytania o ocenę warunków życia dominowały odpowiedzi „dobrze” oraz 

„średnio”, zaś łącznie odpowiedzi pozytywnych („bardzo dobrze” i „dobrze”) udzieliła ponad połowa 

ankietowanych. Odpowiedzi negatywnych udzieliło niespełna 7% respondentów. 

Następnie respondenci wskazali najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze oraz problemy 

związane ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem przestrzennym i stanem infrastruktury 

technicznej w Gminie Miejskiej Dynów.  

W zakresie problemów społecznych Gminy Miejskiej Dynów, za najważniejsze problemy uznano wysoki 

poziom bezrobocia, następnie odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych poza gminę oraz 

patologie społeczne.  

W zakresie problemów gospodarczych Gminy Miejskiej Dynów, za najważniejsze problemy uznano 

niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy, następnie niewystarczający poziom inwestycji 

gospodarczych realizowanych w gminie oraz niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw. 

W zakresie problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, zagospodarowaniem przestrzennym 

oraz stanem infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Dynów, za najważniejsze problemy 

zdecydowanie uznano słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i sportową, następnie 

niską ekoświadomość mieszkańców oraz niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną: 

drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie. 

Jeśli chodzi o poszczególne aspekty działalności władz gminy, w zakresie usług społecznych 

 i komunalnych najlepiej oceniona została oferta edukacyjna oraz dostęp do opieki przedszkolnej. 

Najbardziej krytycznie natomiast mieszkańcy oceniają stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz 

niedostateczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. W zakresie polityki gospodarczej gminy 

przeważały oceny negatywne nad pozytywnymi we wszystkich obszarach. W tej niekorzystnej sytuacji 

najlepiej ocenione były: dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych 

oraz funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/ współpraca gminy z instytucjami otoczenia biznesu, 

zaś najwięcej ocen negatywnych odnosiło się do wsparcia dla osób podejmujących lub prowadzących 

działalność gospodarczą oraz do dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych 

i telekomunikacyjnych. W zakresie turystyki i promocji gminy najlepiej oceniana była wizualizacja 

turystyczna gminy - oznaczenia ułatwiające orientacje na terenie gminy, zaś najwięcej ocen 

negatywnych odnosiło się do atrakcyjności oferty turystycznej gminy. Taki wynik wskazuje na istniejący 

potencjał w zakresie atrakcji turystycznych w gminie, który nie jest w sposób dostateczny 

wykorzystany. 

Za obszary wymagające najpilniejszego wsparcia uznane zostały: infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

oraz infrastruktura drogowa (usługi społeczne i komunalne), wsparcie dla osób podejmujących lub 
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prowadzących działalność gospodarczą (polityka gospodarcza), oferta turystyczna gminy oraz 

kształtowanie wizerunku gminy w mediach (turystyka i promocja).  

Za miejsca szczególnie ważne zarówno dla życia całej gminy jak i poszczególnych miejscowości uważane 

są: Rynek Miasta oraz tereny położone nad rzeką San. Zdaniem respondentów, najważniejszym atutem 

gminy są przyroda, krajobraz, czyste środowisko, lokalizacja. Licznej grupie respondentów podoba się 

również Rynek Miasta. 

Z kolei tym, co nie podoba się respondentom jest stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz sytuacja na rynku pracy i wysokie bezrobocie z powodu 

małej liczby pracodawców i nowych miejsc pracy. 

Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, jaka powinna być ich zdaniem Gmina Miejska Dynów 

w przyszłości koncentrowały się na dostrzeganych przez nich aktualnie problemach do rozwiązania. 

Mieszkańcy chcieliby, aby gmina była bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia – z rozwiniętą 

infrastrukturą techniczną (kanalizacja, drogi) i z rynkiem pracy, który sprzyja rozwijaniu 

przedsiębiorczości i obniżaniu stopy bezrobocia. Należy nadmienić, że osoby biorące udział w badaniu 

są istotnymi interesariuszami strategii rozwoju gminy i programu rewitalizacji, ponieważ blisko 3/4 

mieszkańców wiążą z gminą swoją przyszłość. Natomiast ponad 3/5 chciałaby, aby również przyszłość 

ich dzieci była związana z Gminą Miejską Dynów. 

 


