Szanowni Państwo
Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad
Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026.
Będą to dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.
Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim
stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, jakie widzą Państwo
potrzeby w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz jakich oczekują
Państwo działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Dlatego prosimy
o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.
Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 22.06.2016 r.
w Urzędzie Miasta w pok. nr 13 (II piętro) /w pok. nr 13 można także pobrać ankiety
w wersji papierowej/.
Ankietę można wypełnić również za pośrednictwem Internetu na stronie – www.dynow.pl
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie – Pani Anna
Baran - Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa
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Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026
oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata
2016 – 2026
Badanie opinii mieszkańców
1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Miejskiej Dynów?
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

2. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy społeczne Gminy Miejskiej Dynów:
(max 4 odpowiedzi)
Lp.

Problem

1)

odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych poza gminę

2)

niewystarczające zasoby mieszkaniowe

3)

bezrobocie

4)

ubóstwo

5)

niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji, brak inicjatyw

6)

coraz więcej osób wymagających opieki

7)

starzejące się społeczeństwo

8)

przestępczość – niskie poczucie bezpieczeństwa

9)

patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)

10)

niska aktywność społeczna mieszkańców, w tym osób starszych

11)

słaba integracja lokalnej społeczności

12)

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym

13)

inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej)
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3. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy związane ze środowiskiem naturalnym,
zagospodarowaniem przestrzennym oraz stanem infrastruktury technicznej
w Gminie Miejskiej Dynów: (max 4 odpowiedzi)
Lp.

Problem

1)

niska ekoświadomość mieszkańców

2)

zanieczyszczenie środowiska naturalnego

3)

zaniedbane tereny zieleni, parki podworskie

4)

niedoskonały system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

5)

niewystarczająca baza kulturalna

6)

słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa

7)

niska estetyka przestrzeni publicznych, zwłaszcza centrów miejscowości

8)

niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna: drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie

9)

zły stan techniczny zabytków

10)

bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej

11)

inne: ……………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej)

4. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy gospodarcze Gminy Miejskiej Dynów: (max 4
odpowiedzi)
Lp.

Problem

1)

pogorszenie konkurencyjności i atrakcyjności sektora mikroprzedsiębiorstw
i MŚP

2)

niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw

3)

niewystarczający poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w gminie

4)

bardzo mało uzbrojonych terenów inwestycyjnych

5)

słabo rozwinięty sektor usług

6)

niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy

7)

niewystarczająca promocja gminy

8)

ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii

9)

niska przedsiębiorczość mieszkańców

10)

niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
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11)

słaba kondycja finansowa miejscowych firm

12)

inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej)

5. Jak ocenia Pani/Pan działanie władz Gminy w poniższych obszarach?
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
OCENA
Lp.

USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE

1.

dostęp do opieki przedszkolnej

2.

oferta edukacyjna

3.

dostęp do Internetu

4.

infrastruktura drogowa

5.

wodociągi i kanalizacja

6.

działania na rzecz integracji mieszkańców

7.

działania na rzecz podtrzymywania tradycji
lokalnych

8.

oferta kulturalna

9.

oferta rekreacyjno-sportowa

10.

infrastruktura sportowa (boiska itp.)

11.

12.

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo
źle

Źle

Bardzo
źle

działania na rzecz środowiska
naturalnego/ochrona przyrody
(rozwój infrastruktury proekologicznej, wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, likwidacja dzikich wysypisk
śmieci itp.)

bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie
przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe, porządek
publiczny itp.)

13.

jakość komunikacji publicznej na terenie
gminy

14.

estetyka i czystość na terenie gminy

15.

dostęp do służby zdrowia

16.

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

17.

pomoc społeczna
OCENA

Lp.

1.

POLITYKA GOSPODARCZA

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

dostępność uzbrojonych i dobrze
skomunikowanych terenów
inwestycyjnych/strefy aktywności
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OCENA
Lp.

POLITYKA GOSPODARCZA

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo
źle

Źle

Bardzo źle

gospodarczej
2.

wsparcie dla osób podejmujących lub
prowadzących działalność gospodarczą

3.

dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych

4.

funkcjonowanie instytucji otoczenia
biznesu/współpraca gminy z instytucjami
otoczenia biznesu

5.

promocja gospodarcza gminy
OCENA
Lp.

TURYSTYKA I PROMOCJA

1.

materiały promocyjne o gminie

2.

wizerunek gminy w mediach

3.

dostępność obiektów zabytkowych

4.

wizualizacja turystyczna gminy –
oznaczenia ułatwiające orientację na
terenie gminy

5.

atrakcyjność oferty turystycznej gminy

Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

6. W wymienionych poniżej obszarach: USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE, POLITYKA
GOSPODARCZA oraz TURYSTYKA I PROMOCJA proszę wybrać po 3 obszary w każdej tabeli
wymagające najpilniejszej poprawy (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
Lp.

USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE

1.

dostęp do przedszkoli

2.

oferta edukacyjna

3.

dostęp do Internetu

4.

infrastruktura drogowa

5.

wodociągi i kanalizacja

6.

działania na rzecz integracji mieszkańców

7.

działania na rzecz podtrzymywania tradycji lokalnych

8.

oferta kulturalna

9.

oferta rekreacyjno-sportowa

10.

infrastruktura sportowa (boiska itp.)

11.
12.

działania na rzecz środowiska naturalnego/ochrona przyrody
(rozwój infrastruktury proekologicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
likwidacja dzikich wysypisk śmieci itp.)

bezpieczeństwo mieszkańców (zabezpieczenie przeciwpożarowe,
przeciwpowodziowe, porządek publiczny itp.)
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Lp.

USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE

13.

jakość komunikacji publicznej na terenie gminy

14.

estetyka i czystość na terenie gminy

15.

dostęp do służby zdrowia

16.

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

17.

pomoc społeczna

Lp.

POLITYKA GOSPODARCZA

1.

dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów
inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej

2.

wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność
gospodarczą

3.

dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i
telekomunikacyjnych

4.

funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca gminy z
instytucjami otoczenia biznesu

5.

promocja gospodarcza gminy

Lp.

TURYSTYKA I PROMOCJA

1.

materiały promocyjne o gminie

2.

wizerunek gminy w mediach

3.

dostępność obiektów zabytkowych

4.

wizualizacja turystyczna gminy – oznaczenia ułatwiające orientację na
terenie gminy

5.

atrakcyjność oferty turystycznej gminy

7. Jakie miejsce na terenie naszej Gminy określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym
znaczeniu dla mieszkańców?
..............................................................................................................
8. Jakie miejsce na terenie Gminy określiłaby/łby Pani/Pan jako miejsce o szczególnym
znaczeniu dla mieszkańców Gminy?
......................................................................................................................
9. Proszę dokończyć zdania:
6.1. W Gminie Miejskiej Dynów najbardziej podoba mi się..............................................
......................................................................................................................
6.2. W Gminie Miejskiej Dynów najmniej podoba mi się ..................................................
......................................................................................................................
9.3. Chciałabym / chciałbym, żeby Gmina Miejska Dynów
była:....................................................................................................
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............................................................................................................
5.4. Do sąsiednich gmin i miast jeżdżę w celu: ...........................................................
................................................................................................. .....................
10. Czy Pan/Pani wiąże swoją przyszłość z Gminą Miejską Dynów?
1. Tak

2. Nie

11. Czy chciałaby Pani/Pan, żeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość z Gminą Miejską
Dynów?
1. Tak

2. Nie

12. Chciałabym/chciałbym, aby Gmina Miejska Dynów w 2026 roku kojarzyła się przede
wszystkim z:
(proszę zaznaczyć znakiem „ X” nie więcej, niż 3 określenia)
□ bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia
□ atrakcjami turystycznymi
□ doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną
□ kultywowaniem tradycji lokalnych
□ bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną
□ niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy
□ ekologią
□ sprawnym zarządzaniem gminą
□ dobrym stanem infrastruktury technicznej (np. jakość dróg, kanalizacja)
□ sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorców
□ dużą dostępnością terenów inwestycyjnych
□ przemysłem nieuciążliwym dla środowiska
□ dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową
□ inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Metryczka
13. Proszę zaznaczyć swoją
płeć

1. Kobieta

2. Mężczyzna

Proszę podać swój rok urodzenia: …………
14. Jakie ma Pani / Pan wykształcenie?
1

Podstawowe

3

Średnie

2

Zasadnicze zawodowe

4

Policealne

5

Wyższe

15. Jaki jest Pani / Pana status zawodowy?
1

Uczę się

4

Jestem bezrobotna/y

2

Pracuję

5

Jestem emerytem, rencistą

3

Nie pracuję zawodowo, zajmuję się
domem

6

Inne, jakie?

16. Czy mieszka Pan/Pani w Gminie Miejskiej Dynów od urodzenia?
7

1. Tak

2. Nie

Jeżeli nie to proszę wpisać od ilu lat mieszka Pani/Pan w Gminie Miejskiej Dynów ……… .
17. W jakim mieście Pani/Pan pracuje lub uczy się? .......................................................
18. Na terenie jakiego osiedla Gminy Miejskiej Dynów Pani /Pan mieszka ?
Nazwa osiedla

Proszę zaznaczyć znakiem „X” swoje osiedle

Osiedle nr 1
Osiedle nr 2
Osiedle nr 3
Osiedle nr 4

Dziękujemy za wypełnienie ankiety !
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