ZATOR
URZĄD MIEJSKI w ZATORZE
32 – 640 ZATOR, Rynek 10,
tel. (0–33) 84 12 215, fax (0-33) 84 10 206

Zator, dnia 11 marca 2010 r.

Wyniki ankiety badającej wizerunek Gminy Zator

W trosce o zapewnienie właściwych działań administracji samorządowej Burmistrz
Zatora przedstawił ankietę mającą na celu poznanie opinii mieszkańców o zarządzaniu gminą.
Pomysł przeprowadzenia ankiety zrodził się w trakcie prac zespołu projektowego
ds. doskonalenia relacji Urząd – społeczeństwo, w ramach programu doskonalenia jakości usług
publicznych, który realizuje nasz Urząd wraz z innymi urzędami Dolnego Śląska i Małopolski
od ubiegłego roku.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2009 r. do stycznia
2010 r. wśród mieszkańców Gminy Zator, w tym klientów i pracowników Urzędu.
W celu zapewnienia dostępności ankiet, kwestionariusze wyłożono w różnych, ogólnie dostępnych
miejscach Urzędu Miejskiego. Ponadto ankiety dostępne były u każdego pracownika prowadzącego
bezpośrednią obsługę klienta. Ankieta została także rozdana uczniom szkół z terenu Gminy Zator
celem przekazania jej rodzicom z prośbą wypełnienie.
Łącznie rozdysponowano 150 ankiet. Ustalono, że dla sporządzenia analizy
i obiektywnej oceny wyników wymagane jest otrzymanie co najmniej 80 sztuk informacji
zwrotnych. Zwrotnie otrzymano 94 sztuk kwestionariuszy ankiet z opiniami i uwagami
mieszkańców, które poddano analizie.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu. Zebrane opinie i uwagi posłużą
do

formułowania

programu

bliskiego

oczekiwaniom

mieszkańcom

i będą

pomocne

w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości naszej gminy. Poniżej prezentujemy wyniki
ankiety.
Zespół ds. doskonalenia relacji Urząd - społeczeństwo
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W ankiecie wzięły udział 94 osoby, w tym 35 mężczyzn i 54 kobiety.
PŁEĆ
Mężczyzna
Kobieta
Brak odpowiedzi
SUMA

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
35
54
5
94

PŁEĆ

5%

37%

Mężczyzna
Kobieta
Brak odpowiedzi

57%

Najliczniejszą grupą ankietowanych były osoby w wieku 25-40 lat, co stanowi około 64
% wszystkich badanych. Drugą liczną grupą wśród ankietowanych były osoby w wieku od 41
do 60 lat i stanowiły prawie 30 % ogółu.
WIEK
Poniżej 25 lat
25-40 lat
41-60 lat
Powyżej 60 lat
Brak odpowiedzi
SUMA

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
1
60
28
4
1
94

1%

1%

WIEK

4%

30%

64%
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Poniżej 25 lat
25-40 lat
41-60 lat
Powyżej 60 lat
Brak odpowiedzi

Z 94 badanych największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (37 %).
Co ankietowana osoba posiadała wykształcenie średnie, a co czwarta zawodowe.
WYKSZTAŁCENIE
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
SUMA

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
4
25
30
35
94

WYKSZTAŁCENIE

4%
27%

37%

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
32%

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, zdecydowaną większość osób odpowiadających
na pytania zawarte w ankiecie stanowiły aktywne zawodowo – pracujące – 67 %.
Co 10 ankietowany był przedsiębiorcą lub emerytem/rencistą.
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Uczeń/student
Pracownik
Przedsiębiorca
Rolnik
Bezrobotny
Emeryt/rencista
Praca dorywcza
SUMA

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
1
63
9
5
4
9
5
96

1%

AKTYWNOŚĆ
ZAWODOWA

5%
9%
4%
5%
9%

66%
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Uczeń/student
Pracownik
Przedsiębiorca
Rolnik
Bezrobotny
Emeryt/rencista
Praca dorywcza

Ankieta zawierała 6 pytań, w tym 5 zamkniętych i 1 otwarte. Mieszkańcy odpowiadali
na pytania związane z wizerunkiem naszej Gminy, oceniali poziom zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, wskazywali na priorytetowe zadania oraz inwestycje, jakie należy zrealizować
na naszym terenie. Druga część ankiety zawierała pytania dotyczące polityki informacyjnej Gminy
i sposobów uzyskiwania przez mieszkańców informacji o działaniach władz.
1. Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy Zator?
ILOŚĆ ODPOWIEDZI
bardzo źle
Ma dobrą sytuację finansową
Atrakcyjna dla mieszkańców
Atrakcyjna dla przedsiębiorców
Dobrze zarządzana
Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy
Daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy
SUMA

trudno
powiedzieć

źle
11
8
7
10
6
9
51

17
18
33
13
17
34
132

dobrze

34
34
25
31
28
32
184

bardzo dobrze
19
28
14
29
24
15
129

SUMA

6
4
8
6
16
1
41

Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenie dotyczące Gminy Zator?
MA DOBRĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ
13%

7%

22%
20%
bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
39%

Według 22% ankietowanych Gmina Zator ma dobrą sytuację finansową,
7% mieszkańców uważa, że bardzo dobrą. Z kolei co piąty ankietowany twierdzi, że sytuacja
finansowa naszej Gminy jest zła, a 13% uważa, że bardzo zła. Jednak zdaniem prawie 40%
ankietowanych trudno jest ocenić sytuację finansową Gminy.
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87
92
87
89
91
91
537

Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenie dotyczące Gminy Zator?
ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW
9%

4%

20%

30%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

37%

Dla 30% mieszkańców nasza Gmina jest atrakcyjna. Dla co piątego ankietowanego
Gmina nie jest atrakcyjna. Najwięcej ankietowanych, bo prawie 40% nie ma zdania na ten remat.
Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenie dotyczące Gminy Zator?
ATRAKCYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
8%

9%

16%

38%

29%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

O wiele bardziej krytycznie mieszkańcy oceniają warunki dla przedsiębiorców - prawie
40% ankietowanych negatywnie ocenia warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, a prawie 30% nie
ma zdania na ten temat. Tylko 16% ankietowanych uważa, że Gmina jest atrakcyjna dla
przedsiębiorców.
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Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenie dotyczące Gminy Zator?
DOBRZE ZARZĄDZANA
7%

11%

15%
33%
bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
35%

Co trzeci ankietowany dobrze ocenia władze gminy, 7% uważa, że nasza Gmina jest
dobrze zarządzana. Z kolei 15% mieszkańców, którzy brali udział w ankiecie odpowiedziało, że
gmina jest źle zarządzana, a 11% uważa, że bardzo źle. 35% badanych nie wyraziło swego zdania
(„trudno powiedzieć”).
Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenie dotyczące Gminy Zator?
BARDZIEJ ATRAKCYJNA NIŻ SĄSIEDNIE GMINY
7%

18%

19%

26%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

31%

26% badanych twierdzi, że nasza Gmina jest bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy.
18% odpowiedziało, że na tle sąsiednich gmin Zator prezentuje się bardzo dobrze. Natomiast
prawie co piąty ankietowany uważa, że w porównaniu z sąsiadami Zator wypada słabiej. Prawie
co trzeci ankietowany nie dostrzega istotnej różnicy.
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Jak ocenia Pan/Pani poniższe stwierdzenie dotyczące Gminy Zator?
DAJE MIESZKAŃCOM DOBRE WARUNKI ŻYCIA I PERSPEKTYWY

10%

1%
16%

37%

35%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

Najwięcej, bo prawie 40% ankietowanych uważa, że gmina nie stwarza dogodnych
warunków życia i nie daje perspektyw, natomiast 10% osób bardzo źle ocenia warunki życia
w naszej Gminie. Tylko 15 osób uważa, że Gmina stworzyła mieszkańcom dobre warunki życia,
a jedna - bardzo dobrze. Zdaniem 35% ankietowanych, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.
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2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w wymienionych poniżej aspektach?

bardzo źle
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
Gospodarka nieczystościami, czystość, ład i porządek
Imprezy kulturalne i sportowe
Atrakcje turystyczne
Stan dróg i chodników
Przedszkola i place zabaw
Szkolnictwo, biblioteki
Służba zdrowia i pomoc społeczna
Bezpieczeństwo publiczne
Sytuacja na rynku pracy
Zasoby mieszkaniowe / mieszkalnictwo

źle
4
6
4
7
15
14
7
12
8
31
25

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
trudno
powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
8
30
35
16
24
32
25
5
11
24
41
12
13
22
39
12
28
24
21
4
19
39
17
3
14
32
32
6
25
33
21
2
14
37
25
6
27
25
9
0
25
29
8
3

SUMA

2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?

9%

4%

KANALIZACJA SANITARNA
WODOCIĄGI

17%

32%

38%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

Zdecydowana większość mieszkańców dobrze ocenia gospodarkę wodno-ściekową
gminy - 38% dobrze, a 17% bardzo dobrze. Tylko 8 osób oceniło kanalizację sanitarną i wodociągi
źle, a 4 osoby bardzo źle. Zdaniem 32% ankietowanych mieszkańców, trudno jest odpowiedzieć
na to pytanie.
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92
93
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90
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2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
GOSPODARKA NIECZYSTOŚCIAMI
CZYSTOŚĆ, ŁAD I PORZĄDEK

5%

7%

27%

26%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
35%

Gospodarka nieczystościami, czystość ład i porządek wypadły w ocenie mieszkańców
średnio. 35% osób nie wyraziło swojego zdania na ten temat. Co trzeci mieszkaniec ocenia
gospodarkę nieczystościami dobrze (27%) i bardzo dobrze (5%), jednak prawie tyle samo osób
ocenia źle (26%) i bardzo źle (7%).

2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
4%
12%

IMPREZY KULTURALNE
I SPORTOWE

13%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

26%
45%

Zdecydowanie najlepiej mieszkańcy ocenili imprezy kulturalne i sportowe - prawie
połowa badanych poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury i sportu oceniła
dobrze, 13% - bardzo dobrze. 12% źle, a 4% bardzo źle oceniło poziom imprez kulturalnych
i sportowych, 26% osób wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
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2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
8%

13%

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

14%

24%

42%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

Podobnie został oceniony poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb w aspekcie atrakcji
turystycznych – 42% osób odpowiedziało - „dobrze”, a 13% - „bardzo dobrze”. Niezadowolonych
z ilości i rodzaju atrakcji turystycznych jest 14% uczestniczących w badaniu, bardzo
niezadowolonych – 8%. Natomiast 22 osoby oceniły atrakcje gminy neutralnie („trudno
powiedzieć”).
2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?

16%

STAN DRÓG I CHODNIKÓW

4%
23%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

30%
26%

Z powyższego wykresu wynika, że nadal bolączką mieszkańców jest zły stan dróg
i chodników – 30% osób oceniło ich stan źle, a 16% bardzo źle. Jednak prawie co czwarty
ankietowany uważa, że drogi i chodniki są w dobrym stanie, 4 osoby stwierdziły wręcz,
że w bardzo dobrym stanie. Ponad ¼ ankietowanych nie wyraziła w tym pytania aprobaty bądź
niezadowolenia.
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2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
PRZEDSZKOLA I PLACE ZABAW

3%

15%

18%

21%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
42%

Na to pytanie nie udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ponad 40%
ankietowanych nie ma zdania. 18% osób ocenia przedszkola i place zabaw dobrze, podczas gdy
21% i uważa, że ilość, warunki i dostępność przedszkoli i placów zabawa jest niewystarczająca.

2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
8%

7%

SZKOLNICTWO I BIBLIOTEKI

15%

35%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

35%

Z kolei szkoły i biblioteki zostały przez mieszkańców Gminy ocenione dobrze –
aż 35% osób zaznaczyło odpowiedź „dobrze”, a tylko 15% osób „źle”. Spora liczba osób – ponad
30 – nie wypowiedziało się w tym temacie.
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2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
2%

13%

SŁUŻBA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA

23%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

27%

35%

Gorzej przedstawia się poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie służby
zdrowia i pomocy społecznej. Aż 40% osób źle lub bardzo źle oceniło służbę zdrowia,
zadowolonych jest 24% mieszkańców. Zdaniem 35% osób trudno jest udzielić konkretnej
odpowiedzi.
2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?

9%

7%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

16%
28%
bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
41%

Co czwarty mieszkaniec naszej gminy czuje się bezpiecznie. Zdaniem 40% zatorzan
trudno jest ocenić stan bezpieczeństwa publicznego w mieście i gminie. Z kolei 16% mieszkańców
ocenia negatywnie poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.
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2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
10%

SYTUACJA NA RYNKU PRACY

34%
27%
bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze
29%

Zdecydowanie najgorzej według oceny mieszkańców wygląda sytuacja na rynku pracy.
Ponad 60% osób uważa, że skala bezrobocia na naszym terenie i problemy ze znalezieniem pracy są
duże. Tylko 10% osób ocenia poziom zatrudnienia mieszkańców gminy dobrze.

2. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy
w następujących aspektach?
3%

ZASOBY MIESZKANIOWE
MIESZKALNICTWO

9%

28%

32%

28%

bardzo źle
źle
trudno powiedzieć
dobrze
bardzo dobrze

Z powyższego wykresu wyłania się dość słaby poziom zaspokojenia potrzeb
mieszkańców w zakresie mieszkalnictwa. Ponad połowa uważa, że zasoby mieszkaniowe
są niewystarczające, 32% osób nie wyraziło swojego zdania. Tylko 12% osób pozytywnie ocenia
zasoby mieszkaniowe gminy.
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3. Z jakiego źródła najczęściej czerpie Pan/Pani informacje o działaniach podejmowanych
przez władze Gminy i wydarzeniach lokalnych?
ILOŚĆ ODPOWIEDZI
Prasa lokalna „Życie Zatora”
Internet
Zebrania społeczności lokalnej
Tablice ogłoszeń
Znajomi, sąsiedzi
Najczęściej dowiaduję się po czasie
Inne źródła – jakie?
(„Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski”, własny wzrok i słuch)
SUMA

65
57
10
37
39
15
3
226

Z jakiego źródła czerpie Pan/Pani informacje o działaniach
podejmowanych przez władze Gminy i wydarzeniach lokalnych?
1%

7%

29%

17%

16%
25%

Prasa lokalna „Życie
Zatora”
Internet
Zebrania społeczności
lokalnej
Tablice ogłoszeń
Znajomi, sąsiedzi
Najczęściej dowiaduję
się po czasie
Inne źródła – jakie?

4%

Wyniki badania wskazują, że najczęstszym źródłem informacji jest gazeta lokalna
„Życie Zatora” oraz Internet. O wydarzeniach lokalnych i działaniach podejmowanych przez
władze Gminy mieszkańcy dowiadują się także z tablic ogłoszeń oraz od znajomych i sąsiadów.
Zebrania wiejskie i ogólne zebrania mieszkańców osiedli są źródłem informacji jedynie dla 10
osób. Natomiast aż 15 osób uważa, że o bieżących wydarzeniach lokalnych dowiaduje się
po czasie.
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4. Czy chciałby Pan/Pani otrzymywać bezpłatny biuletyn informacyjny dotyczący życia
Gminy i działań władz?
ILOŚĆ ODPOWIEDZI
Tak, raz na dwa tygodnie
Tak, raz w miesiącu
Tak, raz na kwartał
Nie, nie jestem zainteresowany/a
SUMA

20
35
17
20
92

Czy chciałby Pan/Pani otrzymywać bezpłatny biuletyn informacyjny
dotyczący życia Gminy i działań władz?
22%

22%

18%

Tak, raz na dwa
tygodnie
Tak, raz w miesiącu
Tak, raz na kwartał
Nie, nie jestem
zainteresowany/a

38%

Jedynie 20 osób na 92, które odpowiedziały na to pytanie nie jest zainteresowana
otrzymywaniem informacji o życiu Gminy i działaniach władz. Pozostali ankietowani uważają takie
źródło informacji za przydatne, z czego prawie 40% uważa, że bezpłatny biuletyn powinien
pojawiać się nie częściej niż raz w miesiącu, zdaniem 22% ankietowanych – raz na dwa tygodnie,
a 18% - raz na kwartał.
5. Czy weźmie Pan/Pani udział w konsultacjach dotyczących?

ILOŚĆ ODPOWIEDZI
Planu sieci szkół i przedszkoli
Nazw ulic i placów
Planu rozwoju lokalnego
Zagospodarowania przestrzennego
Programu współracy z organizacjami pozarządowymi
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Innych – jakich?
Brak odpowiedzi
SUMA

27
15
47
45
10
27
0
18
189
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Czy weźmie Pan/Pani udział w konsultacjach dotyczących:

14%

10%

14%

8%

P lanu sieci szkół i
przedszkoli
Nazw ulic i placów
P lanu rozwoju lokalnego

5%

Zagospodarowania
przestrzennego
P rogramu współracy z
organizacjami
pozarządowymi
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w
Gminie

25%

Innych – jakich?

24%

Brak odpowiedzi

Wyniki ankiety wskazują, że co czwarty mieszkaniec Gminy chciałby wziąć udział
w konsultacjach społecznych dotyczących planu rozwoju lokalnego oraz zagospodarowania
przestrzennego Gminy. 14% ankietowanych jest zainteresowanych konsultacjami w sprawie planu
sieci szkół i przedszkoli oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku. Co dziesiąty
mieszkaniec zatorszczyzny nie deklaruje chęci wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 15
osób interesują plany władz Gminy dotyczące zmiany nazewnictwa ulic i placów. Tylko 5%
badanych weźmie udział w konsultacjach w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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6. Jakie Pana/Pani zdaniem działania, inwestycje są najbardziej potrzebne Gminie
Zator, by podnieść poziom życia i zadowolenia mieszkańców?
Zwiększenie liczby atrakcji turystycznych

1

Budowa lotniska

1

Więcej mieszkań do wynajęcia

7

Zwiększenie zasobów mieszkaniowych

1

Stworzenie warunków do osiedlenia się młodych ludzi

1

Place zabaw z prawdziwego zdarzenia

6

Szkoły i przedszkola we wsiach

1

Remonty przedszkoli

1

Park przyjazdy matkom z dziećmi

1

Połączenie hali sportowej z budynkiem szkoły przewiązką

1

Rozbudowa szkoły

1

Poprawienie ograniczonej komunikacji na terenie wiejskim

1

Dojazdy do pracy

1

Poprawienie możliwości dojazdu do sąsiednich miejscowości

1

Dofinansowanie do ogrzewania ekologicznego

1

Dopłaty do rozwiązań ekologicznych w budownictwie

1

Kolektory słoneczne realizowane z projektów unijnych

1

Zadbać o porządek i bezpieczeństwo publiczne

1

Wyburzenie lub remont starych budynków
Przy wjeździe do Zatora od strony Wadowic i Spytkowic

1

Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej,
Kongresowej, Wadowickiej (obok Caritasu)

1

Działania zmierzające w kierunku bezwzględnego
karania osób niszczących nasze wspólne mienie

1

Poprawa służby zdrowia i pomocy społecznej

1

Dokończenie kanalizacji

1

Przenienie placu targowego koło Agropunktu

1

Opryski komarów

1

Realizowanie spraw zgłaszanych przez mieszkańców
na bieżąco, bez odkładania do załatwienia na potem

1
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L ic z b a o d p o wi ed z i

10

4
2
0

Be zpie czne prze jścia dla pie szych
Budowa lotniska
Budowa ul. J. Słowackie go
Dokończe nie kanalizacji
Kary dla niszczących wspólne mie nie
Kino
Kryty base n
Opryski komarów
Park przyjazdy matkom z dzie ćmi
Plac do doskonale nia te chniki jazdy
Połącze nie hali sportowe j z budynkie m szkoły prze wiązką
Poprawa służby zdrowia i pomocy społe czne j
Prze nie nie placu targowe go
Re monty prze dszkoli
Rozbudowa bibliote ki
Rozbudowa szkoły
Rozudowa tras rowe rowych
Szkoły i prze dszkola we wsiach
Szybka re akcja na proble my mie szkańców
Tor dla quadów
Tor formuły 1
Wyburze nie lub re mont starych budynków

Zadbać o porząde k i be zpie cze ństwo publiczne
Zwię ksze nie liczby atrakcji turystycznych
Budowa oświe tle nia
Rozbudowa stre fy inwe stycyjne j i gospodarcze j
Stworzenie przyjaznych warunków dla inwe storów i prze dsiębiorców
Dopłaty do rozwiązań e kologicznych w budownictwie
Parkingi
Zape wnienie możliwości dojazdu do sąsie dnich mie jscowości
Posze rze nie ofe rty kulturalne j
Place zabaw z prawdziwe go zdarze nia
Budowa obwodnicy
Zwię ksze nie zasobów mie szkaniowych
Budowa obie któw sportowych
Budowa chodników
Lepsze drogi

Wię ce j miejsc pracy

Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że działania władz powinny skoncentrować się
przede wszystkim na poprawie sytuacji na rynku pracy. Gmina powinna stworzyć przyjazne
warunki dla inwestorów i przedsiębiorców, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy dla
mieszkańców. Mieszkańcy głosowali za rozwojem stref gospodarczych i powstaniem dużych
zakładów produkcyjnych lub przetwórczych.
Prawie tyle samo punktów uzyskały: budowa nowych dróg i remont już istniejących
(m. in. ul. J. Słowackiego, osiedle Królewiec), budowa obwodnicy oraz budowa chodników
(chodnik na odcinku Zator-Podolsze, przy Ośrodku Zdrowia, przy ul. Chrzanowskiej, z Bugaja do
szkoły, w kierunku Łowiczek, na osiedlu Królewiec, budowa parkingów. Mieszkańcy chcą, aby
przejścia dla pieszych, m. in. przy ul. Oświęcimskiej, Kongresowej i Wadowickiej (obok Caritasu)
były bezpieczne.
Na trzecim miejscu uplasowała się budowa ośrodka sportowego. Mieszkańcy
odczuwają brak obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia, opowiadają się za budową nowych
boisk sportowych (w tym stadionu), basenu, zwiększeniem ilości ścieżek rowerowych, budową toru
quadów i formuły 1, placu doskonalenia techniki jazdy.
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Sporo osób także uważa, że potrzebne jest rozszerzenie i zróżnicowanie obecnej oferty
kulturalnej. Oprócz funkcjonującego kina zatorzanie chcieliby też więcej imprez kulturalnych dla
każdego przedziału wiekowego. Pojawiały się także głosy, że w gminie brakuje placów zabaw
z prawdziwego zdarzenia, a park w Zatorze nie sprzyja spacerom matek z dziećmi. Sporo osób
opowiada się również za rozbudową i remontem szkół i przedszkoli.
Kolejną niezbędną inwestycją jest budowa mieszkań oraz stworzenie warunków
(w tym lokalowych) do osiedlenia się młodych ludzi. Mieszkańcy podnoszą potrzebę poprawienia
ograniczonej komunikacji do sąsiednich miejscowości do szkoły i pracy (także w weekendy),
chcieliby dofinansowania do kolektorów słonecznych i innych ekologicznych rozwiązań
w budownictwie.

Na zakończenie warto dodać, że większość z postulatów zgłoszonych przez
mieszkańców jest lub będzie w najbliższej przyszłości realizowana. Poniżej kilka przykładów.
Budowa stref rozwoju gospodarczego ma ruszyć w II-III kwartale tego roku. Planowane
zakończenie prac ma nastąpić w drugiej połowie 2012 r. Ta ogromna inwestycja, zajmująca
kluczowe miejsce w strategii rozwoju naszej gminy z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji
na rynku pracy. W związku z realizacją budowy stref rozwoju planowane jest także udostępnienie
terenów pod zabudowę mieszkaniową.
W kwestii poprawy jakości dróg i remontów chodników na Królewcu warto
przypomnieć, że w ubiegłym roku ul. Księstwa Zatorskiego na Królewcu otrzymała nawierzchnię
asfaltową oraz chodniki, chodniki zostały również wybudowane na przy ul. Królewskiej. W tym
roku planowana jest przebudowa ul. Żwirki i Wigury, obecnie przygotowywany jest projekt
budowlany. W marcu br. rozpoczęły się długo oczekiwane prace związane z budową nawierzchni,
odwodnienia, chodnika i oświetlenia ul. J. Słowackiego. W trakcie przygotowań jest także projekt
rozbudowy ul. L. Palimąki i A. Mickiewicza. Przy ośrodku zdrowia powstanie parking.
We współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich przygotowywany jest projekt budowy
chodnika Zator-Podolsze przy drodze wojewódzkiej nr 781. Z kolei Zarząd Dróg Powiatowych przy
finansowym wsparciu Gminy Zator przygotowuje projekt budowlany chodnika przy ul. Bugajskiej
wraz z poszerzeniem jezdni.
Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina otrzymała
dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze wraz
z parkingiem, oraz placu aktywnego wypoczynku przy przedszkolu w Zatorze”. Dzięki temu
projektowi powstanie przy ZSO w Zatorze: boisko z prawdziwego zdarzenia wraz z oświetleniem,
bieżnie i inne elementy infrastruktury sportowej. Przewidziany do budowy obok przedszkola jest
plac zabaw wraz z wyposażeniem. W projekcie rewitalizacji ujęta jest także inwestycja związana
z budową parkingów przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze.
Na poszerzenie oferty kulturalnej mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości nie
będą musieli długo czekać, bowiem już w II kwartale 2010 r. startuje Regionalny Ośrodek Kultury
Doliny Karpia. Na bazę lokalową nie można narzekać – do dyspozycji mieszkańców są oddane
do użytku wyremontowane Domy Ludowe w Podolszu i Graboszycach..
W tym roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, aktualizacja i doznakowanie
ścieżek rowerowych. Na nowe ścieżki miłośnicy turystyki rowerowej będą musieli jednak jeszcze
trochę poczekać.
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Opracowanie:
Zespół ds. doskonalenia relacji Urząd – społeczeństwo:
Bogusława Smreczyńska
Anita Głażewska
Alfreda Głąb
Małgorzata Konior
Pomoc przy opracowaniu wyników ankiety:
Angelika Szarek
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