
Wyniki drugiej edycji badania jakości życia w Gminie Zator

Zator,  dnia 31 maja 2011 r. 
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„Program  doskonalenia  jakości  usług  publicznych  w  urzędach  Dolnego  Śląska  
i Małopolski  z  wykorzystaniem  doświadczeń  Urzędu  Miasta  w  Dzierżoniowie”,  realizowany  
w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  prowadzony  jest  w  Urzędzie  Miejskim  
w Zatorze od wiosny 2009 roku. Głównym celem programu jest poprawa jakości usług publicznych  
świadczonych klientom przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach Programu już po raz drugi odbyło się badanie  opinii na temat warunków 
życia, oczekiwań wobec władz i wizerunku Gminy Zator. Tym razem ankieta została skierowana nie  
tylko  do  mieszkańców,  ale  również  klientów,  przedsiębiorców,  turystów  oraz  wszystkich  osób  
zainteresowanych rozwojem zatorszczyzny.  

Część  pytań  została  powtórzona  z  poprzedniej  ankiety,  co  pomogło  nam  określić,  
co Państwa zdaniem w naszej  Gminie uległo poprawie,  a co pogorszeniu.  Natomiast większość  
pytań była zupełnie nowych, opracowanych w oparciu o analizę wyników poprzedniego badania  
ankietowego oraz wyniki drugiej samooceny CAF, przeprowadzonej we wrześniu 2010 r. 

Ankieta zawierała 20 pytań. Osoby biorące udział w badaniu poddali ocenie działające  
od roku Biuro Obsługi Mieszkańców, ofertę i funkcjonowanie oddanych do użytku Regionalnego  
Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze i Biblioteki Publicznej w Zatorze. Ankieta zawierała  
również pytania dotyczące polityki informacyjnej Gminy i oceny strony internetowej Gminy Zator.  
Ponadto  ankietowani  odpowiadali  na  pytania  związane  z  wizerunkiem  naszej  Gminy,  oceniali  
poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wskazywali na priorytetowe zadania oraz inwestycje,  
jakie należy zrealizować w pierwszej kolejności. 

Formularze ankiet dostępne były w Urzędzie Miejskim w Zatorze - w Biurze Obsługi  
Mieszkańca  oraz  u  każdego  pracownika  prowadzącego  bezpośrednią  obsługę  klienta,  a  także 
w Regionalnym Ośrodku Kultury i  Bibliotece Publicznej  w Zatorze.  Ankiety  można było pobrać  
również za pośrednictwem strony internetowej  www.zator.pl. Podobnie jak w zeszłym roku, część  
ankiet  rozdano uczniom szkół z  terenu Gminy Zator,  celem przekazania ich rodzicom z prośbą  
o wypełnienie.

Wypełnione ankiety można było oddać wrzucając do specjalnie oznaczonych pudełek  
w Biurze  Obsługi  Mieszkańca  Urzędu  Miejskiego  w  Zatorze  (lub  zostawić  w  dowolnym biurze  
Urzędu),  Regionalnym Ośrodku Kultury,  Bibliotece  Publicznej  w Zatorze,  przesłać pocztą bądź  
elektronicznie w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Łącznie  rozdysponowano  500  sztuk  ankiet.  Zwrotnie  otrzymano  126  sztuk  
kwestionariuszy ankiet, które poddano analizie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu i zapraszamy do zapoznania się  
z wynikami ankiety.

           
                 ZESPÓŁ DS. BADANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH 
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http://www.zator.pl/


W ankiecie wzięło udział 126 osób, w tym 41 mężczyzn i 75 kobiet.

Najliczniejszą  grupą ankietowanych  były  osoby w wieku 36-45 lat,  które stanowiły 
28% wszystkich  badanych.  Kolejnymi  pod względem liczebności  grupami  ankietowanych  były 
osoby w wieku 25-35 lat  i  46-55 lat   -  po 23% ogółu badanych. Co dziesiąty ankietowany był  
w wieku 25-35 lat. 
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Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (37%) 
oraz  średnim/policealnym  (31%).  W  badaniu  wzięło  udział  8  osób  z  wykształceniem 
podstawowym,  22 osoby z  wykształceniem zawodowym i  6  osób  z  wykształceniem wyższym 
zawodowym (licencjat).

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, zdecydowaną większość osób odpowiadających 
na pytania zawarte w ankiecie stanowiły osoby aktywne zawodowo – pracujące – prawie 60 %. 
Co 10 ankietowany był uczniem/studentem bądź gospodynią domową. W ankiecie wzięło udział 9 
przedsiębiorców, 5 bezrobotnych, 1 rolnik oraz 9 emerytów/rencistów.  
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WYKSZTAŁCENIE             ILOŚĆ ODPOWIEDZI
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W ankiecie wzięło udział 72 mieszkańców sołectw, co stanowi 38% - największą grupę 
ankietowanych i  33 mieszkańców osiedli  (17%). 22% ankietowanych zadeklarowało,  że Gmina 
Zator  jest  jego  miejscem  pracy,  a  dla  3  osób  gmina  jest  miejscem  prowadzenia  działalności 
gospodarczej. Prawie co dziesiąta osoba odpowiedziała, że Gmina Zator stanowi dla niej miejsce 
wypoczynku. 

Prawie  60%  badanych  to  mieszkańcy  sołectw,  co  czwarty  ankietowany  jest 
mieszkańcem osiedla. 17% osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.  
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GMINA ZATOR TO DLA PANA/PANI:             ILOŚĆ ODPOWIEDZI
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1.  Już  prawie  rok  funkcjonuje  w  Urzędzie  Miejskim  w  Zatorze  Biuro  Obsługi 
Mieszkańców.  Czy  Pana/Pani  zdaniem  BOM  przyczynia  się  do  sprawniejszego 
załatwiania spraw w urzędzie?

Według  37%  ankietowanych  Biuro  Obsługi  Mieszkańców  przyczynia  się  do 
sprawniejszego załatwiania spraw w urzędzie. 27 osób, tj. 21% nie zauważa różnicy. Największa 
liczba  badanych  –  ponad  40% -  nie  ma  zdania  na  ten  temat.  W ankiecie  pojawiły  się  opinie, 
że informacja o powstaniu biura obsługi powinna być bardziej rozpowszechniona, gdyż nie każdy 
wie, że takie biuro funkcjonuje i jakimi sprawami się zajmuje. 

2. Jakie działania Pana/Pani zdaniem można podjąć w celu polepszenia jakości usług 
świadczonych przez Biuro Obsługi Mieszkańców?
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W  celu  polepszenia  jakości  usług  świadczonych  przez  Biuro  Obsługi  Mieszkańców 
7 respondentów  zaproponowało  profesjonalne  szkolenia  z  zakresu  obsługi  klienta.  Dla  4  osób 
ważnym aspektem jest załatwienie sprawy w BOM od  A do Z - „od ręki” i  bez konieczności 
chodzenia po innych biurach; taka sama ilość ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 3 osoby 
spośród ankietowanych nie miały kontaktu z BOM, tyle samo osób uważa, że relacje w kontaktach 
z klientami polepszy uśmiech i ciepłe słowo. Istotną sprawą dla 12% mieszkańców jest  szersze 
rozpowszechnienie informacji  o funkcjonowaniu BOM i zakresie załatwianych przez nie spraw, 
sprawniejsza obsługa klientów oraz wygospodarowanie miejsca siedzącego do wypisywania podań.

3.  W  2010  roku  oddano  do  użytku  Regionalny  Ośrodek  Kultury  Doliny  Karpia 
im. Jana Matejki w Zatorze i Bibliotekę Publiczną w Zatorze. Jak ocenia Pan/Pani 
działalność tych instytucji?

Aż 44% mieszkańców ocenia bardzo dobrze, a 43% dobrze działalność ROK-u, 8% nie ma 
zdania na ten temat. Za „ani dobrze, ani źle”, „źle” i „bardzo źle” opowiedziało się zaledwie po 2% 
respondentów.

Dla  46%  ankietowanych  Biblioteka  Publiczna  funkcjonuje  bardzo  dobrze,  a  dla  39% 
dobrze. Zaledwie 1% spośród wszystkich ankietowanych uważa oddanie do użytku Biblioteki „ani 
dobrze, ani źle”, „źle” oraz „bardzo źle”, 11% nie ma na ten temat zdania.
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4. W jakich cyklicznych wydarzeniach kulturalnych brał/brała Pan/Pani udział?

Zdecydowanie największą popularnością cieszy się Święto Karpia – 40% wszystkich 
odpowiedzi. Na drugim miejscu uplasowały się Dożynki Gminne – tę odpowiedź wskazało prawie 
40 osób. Saloniki Muzyczne i Zatorski Jarmark Karpiowy uzyskały po 8% odpowiedzi. Jak wynika 
z wykresów, najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Muzykogranie.
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5.  W  jakiego  rodzaju  wydarzeniach  kulturalnych  i  sportowych  chętnie 
wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział?

Najchętniej  ankietowani  wzięliby  udział  w  imprezach  sportowych,  koncertach  oraz 
występach teatralnych i kabaretowych – prawie 3/4 wszystkich odpowiedzi. 

24%  mieszkańców  jest  za  aktywnym  spędzaniem  wolnego  czasu  i  zgłosiło  chęć 
uczestnictwa  w imprezach  sportowych.  Wśród propozycji  ankietowanych  pojawiły  się:  zawody 
w piłce  nożnej,  rodzinne  turnieje  sportowe,  biegi, rajdy  rowerowe,  rekonstrukcje  militarne  czy 
zajęcia jogi. 

Prawie 1/4 ankietowanych chętnie obejrzy na żywo koncerty i festiwale (w tym koncerty 
poezji śpiewanej,  koncerty muzyczne na letniej scenie muzycznej, występy zespołów celtyckich).

24% badanych jest za zorganizowaniem występów teatralnych i kabaretowych. 
12% badanych weźmie udział w dożynkach i festynach, a 7% w Święcie Karpia i Turnieju 

Sołectw Gminy Zator. 
Wśród pomysłów pojawiły się również: kino, dyskusyjny klub filmowy, imprezy dla dzieci 

oraz imprezy, na których mogą zaprezentować się młodzi artyści. 
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6.  Jakie  Pana/Pani  zdaniem działania,  inwestycje  są  najbardziej  potrzebne Gminie 
Zator, by podnieść poziom życia i zadowolenia mieszkańców?

Wyniki  badań  pokazują  jednoznacznie,  że  działania  władz  według  ankietowanych 
powinny  skoncentrować  się  przede  wszystkim  na  budowie  nowych  dróg  i  remoncie  już 
istniejących, budowie obwodnicy Zatora i Podolsza, a także na budowie parkingów i bezpiecznych 
chodników (również w Podolszu) łącznie z oświetleniem. 

Ważna jest też budowa obiektów rekreacyjnych, boisk sportowych, basenu, ścieżek dla 
rowerów i spacerowiczów (w tym przy drodze krajowej nr 28) - miejsc, gdzie każdy mieszkaniec 
mógłby spędzać czas wolny. Zdaniem  biorących udział w badaniu gmina powinna wykorzystać 
swój potencjał i stworzyć warunki do uprawniania sportów wodnych. 

Według  ankietowanych  ważna  jest  też  poprawa  sytuacji  na  rynku  pracy,  a  strefa 
gospodarcza,  nowe  zakłady  pracy,  przyjazne  warunki  dla  przedsiębiorców  mogą  się  do  tego 
przyczynić.  

Kolejnym  problemem  dla  mieszkańców  jest  niewystarczająca  ilość  miejsc 
w przedszkolach, brak żłobka i funkcjonalnych placów zabaw. Ponadto ważnym działaniem jest 
także rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza w sołectwach, oraz budowa nowego ujęcia wody 
w celu poprawy jakości wody pitnej.

Ankietowani opowiadają się również za przeniesieniem placu targowego z głównego 
parkingu  w  mieście,  poprawieniem  komunikacji  z  sąsiednimi  miejscowościami,  poszerzeniem 
gamy świadczeń medycznych i zwiększeniem dostępności opieki medycznej,  budową mieszkań, 
skutecznym odkomarzaniem. 

Uwagę  mieszkańców  zwraca  także  powszechne  zaśmiecanie  gminy,  przeładowane 
kosze na śmieci i zaśmiecone pobocza.

Ponadto mieszkańcy sołectw postulują, by władze gminy zwróciły większą uwagę naich 
potrzeby, a nie skupiały się tylko na rozwoju miasta. 
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Zdaniem  ponad  połowy  ankietowanych  najpotrzebniejszą  inwestycją  w  gminie  jest 
budowa  infrastruktury  drogowej  i  parkingów.  W  porównaniu  do  zeszłorocznego  badania,  na 
potrzebę budowania dróg wskazało 29,5 % respondentów, to jest o 9% więcej niż przed rokiem. 
Trzykrotnie częściej wskazywano na konieczność tworzenia nowych miejsc parkingowych.

Wśród  najpilniejszych  działań  inwestycyjnych  mających  wpływ  na  podniesienie 
poziomu życia i zadowolenia  mieszkańców wymieniano również inwestycje w zakresie stworzenia 
przestrzeni do wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W ankietach zwrócono 
również  uwagę  na  zbyt  małą  liczbę  miejsc  dla  dzieci  w  przedszkolach  oraz  zasygnalizowano 
potrzebę otwarcia żłobka dla najmłodszych. 

Rzadziej  niż  przed rokiem respondenci  wskazywali  na potrzebę realizacji  inwestycji 
dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy - spadek o niemal 12%, budowy chodników – spadek 
o prawie 8%, budowy obwodnicy – 6% mniej oraz budowy placów zabaw – ponad 4% mniej.  

W ubiegłorocznym badaniu najczęściej wskazywaną wśród potrzebnych inwestycji było 
tworzenie  nowych  miejsc  pracy,  wskazywał  na nią  co  piąty z  ankietowanych.  W tegorocznym 
badaniu, inwestycje związane z tworzeniem nowych miejsc pracy wskazywał jedynie co jedenasty 
z badanych.

Większość z postulatów zgłoszonych przez mieszkańców jest lub będzie w najbliższej 
przyszłości realizowana: 

Budowa stref rozwoju gospodarczego ruszyła w ubiegłym 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. 
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W kwestii poprawy jakości dróg i chodników warto nadmienić,  iż w roku bieżącym 
zakończono przebudowę ul. Żwirki i Wigury,  rozpoczęto budowę chodnika oraz nawierzchni na 
ul. Mieszka Cieszyńskiego i ul. Księcia Wacława na osiedlu Królewiec oraz chodnika przy drodze 
wojewódzkiej 781 w Podolszu. Ponadto w trakcie realizacji jest budowa nawierzchni asfaltowej 
i chodnika  na  ulicy  Kolejowej,  remont  ulicy  Dobrej  w  Podolszu,  drogi  gminnej  pomiędzy 
Smolicami  a  Palczowicami  –  etap  II  oraz  drogi  gminnej  w  Rudzach.  Trwają  przygotowania 
do przebudowy ulicy Zamkowej i ulicy Piastowskiej. 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 sportowe wraz z oświetleniem, bieżnie i inne 
elementy infrastruktury sportowej. Budowę placu zabaw obok przedszkola oraz budowę parkingów 
przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze już zakończono. Zakończono również 
prace budowlane związane z przebudową Domu Ludowego w Palczowicach. 

Realizowany jest kolejny etap budowy kanalizacji na terenie Graboszyc, a w niedługim 
czasie rozpoczną się prace związane z wykonywaniem odwiertów pod studnię głębinową, która 
będzie stanowiła dodatkowe ujęcie wody dla mieszkańców gminy.

7.  W  styczniu  2011  r.  oficjalnie  rozpoczęto  budowę  Zatorskiej  Strefy  Aktywności 
Gospodarczej. Czy Pana/Pani zdaniem stworzenie stref inwestycyjnych przyczyni się 
do zwiększenia atrakcyjności zatorszczyzny i poprawy warunków życia mieszkańców?

Dla  80%  mieszkańców  stworzenie  stref  inwestycyjnych  przyczyni  się  do  zwiększania 
atrakcyjności  zatorszczyzny  -  aż  tylu  ankietowanych  wybrało  odpowiedzi  zdecydowanie  tak 
i raczej tak. Zaledwie 5% biorących udział w ankiecie zaznaczyło odpowiedź ani tak ani nie, a 3% 
raczej nie i zdecydowanie nie. 12% badanych nie ma zdania na ten temat. 
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8. Jak Pan/Pani ocenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy 
w wymienionych poniżej aspektach? 

Bardzo 
źle

Źle Trudno 
powiedzieć

Dobrze Bardzo 
dobrze

1/ Kanalizacja sanitarna i wodociągi 27 9 31 32 21
2/ Wywóz śmieci                                                            4 10 28 52 26
3/ Czystość, ład i porządek 16 30 37 28 6
4/ Obiekty sportowe i rekreacyjne                                  14 23 42 31 6
5/ Atrakcje turystyczne                                                   8 25 34 40 8
6/ Ilość i jakość imprez masowych                                 9 13 41 34 17
7/ Stan dróg i chodników                                                39 36 27 13 2
8/ Przedszkola i place zabaw                                           18 29 32 28 4
9/ Możliwość i jakość kształcenia                                    9 28 40 28 8
10/ Dostępność i jakość usług służby zdrowia                 16 27 40 21 7
11/ Bezpieczeństwo publiczne                                          6 24 35 40 10
12/ Sytuacja na rynku pracy                                             33 35 34 11 1
13/ Zasoby mieszkaniowe/mieszkalnictwo                      19 31 39 20 4
14/ Komunikacja publiczna                                              34 25 29 16 3
15/ Możliwość i warunki wygodnego robienia zakupów 3 14 31 44 22
16/ Wsparcie dla osób wymagających pomocy                11 30 41 27 0
17/ Miejsca parkingowe                                                    48 31 26 7 1
18/ Atrakcyjność dla przedsiębiorców                              7 21 46 26 8
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27%  badanych  dobrze  ocenia  gospodarkę  wodno-ściekową  gminy,  jednak  niewiele 
mniej, bo 23% ocenia bardzo źle. Co czwarty badany nie ma zdania w tej sprawie.

Z  powyższego  wykresu  wynika,  że  wywóz  śmieci  jest  przez  mieszkańców  dobrze 
oceniany – 43% badanych wybrało odpowiedź „dobrze” a 22% „bardzo dobrze”. Niezadowolonych 
z wywozu śmieci jest 8% badanych, a bardzo niezadowolonych – 3%.

Jak  wynika  z  powyższego  wykresu,  32% badanych  trudno  było  się  wypowiedzieć, 
natomiast pozostali ankietowani w większości źle oceniają - 26% i bardzo źle - 14%  czystość, ład 
i porządek w naszej gminie.
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32% ankietowanych  jest  za powstaniem obiektów sportowych i  rekreacyjnych,  tyle 
samo  jest  zadowolonych  z  tych  obiektów,  które  już  są.  Natomiast  pozostałym  trudno  jest  się 
wypowiadać na ten temat.

Jak wynika z badań, ankietowani  zadowoleni  są z atrakcji  turystycznych  w naszym 
mieście i oceniają je w 35% dobrze i w 7% bardzo dobrze. 30% ankietowanych wskazało opcję 
„trudno  powiedzieć”.  Tyle  samo  osób  uważa,  że  miasto  musi  dołożyć  starań,  by  przyciągnąć 
turystów.

Mieszkańcy chętnie biorą udział imprezach masowych co wynika z badań, tylko 19% 
ocenia je źle lub bardzo źle, dlatego ważne jest zwiększenie ilości i podniesienie jakości imprez 
kulturalnych oraz dostosowanie ich do każdego przedziału wiekowego.
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Jak wynika z badania, większość ankietowanych ocenia stan dróg i chodników jako zły, 
a nawet bardzo zły – 33%, natomiast tylko 13% ankietowanych uważa za dobry bądź bardzo dobry. 
Co czwarta osoba nie miała zdania w tej sprawie. 

Prawie połowa ankietowanych uważa, iż za mało jest przedszkoli i placów zabaw, 29% 
badanych trudno było odpowiedzieć na to pytanie, natomiast 1/4 ocenia ten stan jako dobry i bardzo 
dobry.

Na  to  pytanie  nie  udało  uzyskać  się  konkretnej  odpowiedzi  -  1/3 ankietowanych 
zadowalają możliwości i jakość kształcenia w naszej Gminie,  jednak taki sam procent osób źle 
ocenia szkolnictwo w Gminie. 
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Z badań  wynika,  że  mieszkańcy  nie  są  zadowoleni  z  dostępności  i  jakości  usług 
medycznych,  tylko  co  4 osoba wypowiedziała  się  na  ten  temat  dobrze  lub  bardzo dobrze,  1/3 
ankietowanych trudno było się wypowiadać.

Jak  wynika  z  wykresu,  prawie  połowa  ankietowanych  uważa,  że  Gmina  sprawnie 
funkcjonuje  w   zakresie   bezpieczeństwa  publicznego.  Co  piąty  mieszkaniec  ocenia  poziom 
bezpieczeństwa publicznego źle, a 5% bardzo źle.

Brak  miejsc  pracy i  zła  sytuacja  na  rynku  pracy powoduje,  że  ankietowani  źle  lub 
bardzo źle  się wypowiadają na ten temat,  co pokazuje wykres,  a tylko 11% jest zadowolonych 
z obecnej sytuacji .
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Prawie połowa ankietowanych wypowiada się źle – 27% lub bardzo źle – 17% na ten 
temat,  dlatego  ważna  jest  budowa mieszkań  oraz  podjęcie  działań  dla  rozwiązania  problemów 
mieszkaniowych. Tylko co piąta osoba jest zadowolona i ocenia dobrze i bardzo dobrze zasoby 
mieszkaniowe i mieszkalnictwo w Gminie. 

Z wykresu  wynika,  że  tylko  18%  mieszkańców  jest  zadowolonych  z  komunikacji 
publicznej,  a  dla  ponad  połowy  ankietowanych  bardzo  ważne  jest  zapewnienie  sprawnej 
komunikacji lokalnej. 

Ponad połowa ankietowanych jest zadowolona z możliwości i warunków wygodnego 
robienia zakupów. 14 osób oceniło źle, a 3 bardzo źle ten punkt ankiety. 
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Zbyt  małe  jest  wsparcie  dla  osób,  które  wymagają  pomocy  innych  co  przedstawia 
powyższy wykres, tylko 1/4 osób ocenia sytuację dobrze. 41 osób nie ma zdania na ten temat.

Prawie  70%  uważa,  że  jest  potrzeba  wybudowania  nowych  miejsc  parkingowych. 
Dla 6% ankietowanych ilość powstałych miejsc parkingowych jest wystarczająca. 

Jak wynika z wykresu, 43% ankietowanym trudno jest stwierdzić, czy Gmina Zator jest 
atrakcyjna dla przedsiębiorców, prawie 1/3 osób uważa, że Gmina stworzyła przyjazne warunki dla 
biznesu. 25% badanych źle lub bardzo źle ocenia warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. 
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Poniżej  zilustrowano  zestawienie  kilku  zagadnień,  w  których  nastąpiły  największe 
różnice w porównaniu do badania przeprowadzonego w roku ubiegłym. 

Jak wynika z powyższego wykresu, nastąpił duży, prawie 20% wzrost niezadowolenia 
z  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągów  w stosunku  do  poprzedniego  badania.  Wynik  ten  może 
wynikać z faktu, że prawie 60% ankietowanych mieszka w sołectwach, a tylko co 4 badany jest 
mieszkańcem osiedla (w poprzedniej edycji badania nie dokonano rozbicia na sołectwa i osiedla). 
Dokończenie budowy kanalizacji na wioskach oraz budowa studni głębinowych i wodociągowych 
jest zdaniem ankietowanych jedną z najważniejszych do zrealizowania inwestycji. Wpływ na taką 
ocenę mogły mieć też ostatnie powodzie, które dotknęły teren naszej Gminy. 

Atrakcje turystyczne również zostały gorzej ocenione niż w zeszłym roku. Widoczny 
jest 8% wzrost osób źle oceniających atrakcje turystyczne gminy i 7% spadek osób oceniających 
dobrze  atrakcje  turystyczne.  Konieczność  przeprowadzenia  inwestycji  dotyczących  turystyki 
i rekreacji pojawiała się często w pytaniach otwartych (por. pyt. 6). 
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Odnotowano również spadek zadowolenia mieszkańców ze stanu dróg i  chodników. 
W stosunku do roku poprzedniego jest o ponad 15% więcej osób bardzo niezadowolonych oraz 
o 12% mniej osób dobrze oceniających stan dróg i chodników na terenie gminy. O tym, że drogi są 
bolączką wielu Zatorzan można się przekonać analizując pytanie 6. Na pytanie „Jakie Pana/Pani 
zdaniem działania, inwestycje są najbardziej potrzebne Gminie Zator, by podnieść poziom życia 
i zadowolenia mieszkańców?” aż 33 osoby wskazały budowę nowych i modernizację istniejących 
dróg, co uplasowało drogi  na najwyższej  pozycji.  Na 5 pozycji  są  chodniki  –  konieczność ich 
budowy, szczególnie w Podolszu, wskazało 10 badanych. 

Jak wynika z powyższych wykresów, poprawiły się warunki mieszkaniowe w naszej 
gminie w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nadal blisko połowa ankietowanych uważa, że Gmina 
powinna podejmować działania w celu rozwiązania problemów mieszkaniowych.
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9. Co Pan/Pani uważa za największy sukces w działaniach władz Gminy?

W przeważającej liczbie 42%  powstanie strefy aktywności gospodarczej jest największym 
sukcesem  w  działaniach  władz  Gminy,  na  drugiej  pozycji,  z  wynikiem  22%,  umiejscowiono 
Regionalny  Ośrodek  Kultury  Doliny  Karpia  w  Zatorze.  Jako  pozytywny  aspekt  działań  10% 
ankietowanych wskazało również Bibliotekę Publiczną w Zatorze.

Wśród największych sukcesów władz Gminy respondenci wymieniają  ponadto: działania 
promocyjne  regionu  prowadzone  na  dużą  skalę,  remont  Ratusza  -  wizytówki  miasta,  poprawę 
wizerunku miasta, promocję Doliny Karpia, remont ośrodka zdrowia, utrzymanie szkół wiejskich, 
remont dróg, ilość uzyskiwanych przez Urząd dotacji unijnych, oraz parking przy Urzędzie. 

W przeważającej liczbie 42% strefa aktywności gospodarczej jest największym sukcesem 

                                            22                                            

42%

22%

10%

4%

4%

3%

3%
3%3%

3%3%1%

SAG

ROK

biblioteka

promocja regionu

remont budynku Urzędu

promocja Doliny Karpia

wizerunek miasta

remont SZOZ

utrzymanie szkół

remont dróg

dotacje unijne

parking obok Urzędu



niedokończona kanalizacja
zły stan dróg

za m
ało parkingów

park dinozaurów
zbytnie skupienie na m

ieście
brak obw

odnicy
oczyszczalnia ścieków
brak m

iejsc pracy
m

ało m
iejsc w

 przedszkolach
w

ysokie podatki
targ w

 środku m
iasta

N
atura 2000

park m
iejski

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8 8

5 5
4 4

3 3 3
2 2 2 2

i lość odpowiedzi

10. Co Pan/Pani uważa za największą porażkę w działaniach władz Gminy?

Największą porażką w działaniach władz Gminy jest niedokończona sieć kanalizacyjna oraz 
zły stan dróg – takich odpowiedzi udzieliło po 16% ankietowanych. Mieszkańcy narzekają również 
zbyt małą liczbę parkingów,  niewystarczającą ilość miejsc w przedszkolach, brak  żłobka,  a także 
trudną sytuację na lokalnym rynku pracy. 

10% badanych negatywnie oceniło park dinozaurów – pojawiły się zdania, że jest on zbyt 
duży i niedbale wykonany. Dla 4 osób działania władz zbytnio skupiają się na poprawie jakości 
życia  w  mieście,  kosztem  sołectw.  Tyle  samo  osób  uważa,  że  największą  bolączką  jest  brak 
obwodnicy.

Zdaniem  3  osób  największą  porażką  jest  oczyszczalnia  ścieków  -  położenie  w  terenie 
zalewowym,  oczyszczalnia  na  zbyt  dużą  skalę,  nieuregulowane  sprawy  związku  komunalnego 
dotyczące oczyszczalni ścieków. 

Mieszkańcy zwrócili także uwagę na wysokie podatki i podatek od psa, zaniedbany park 
miejski i wprowadzenie Natury 2000. Pojawiły się ponadto postulaty przeniesienie targowiska w 
inne miejsce, gdyż targ usytuowany na głównym parkingu powoduje blokadę miasta w środy. 

Pozostałe odpowiedzi, jakie pojawiły się w ankiecie dotyczyły m. in. zaniedbanych plant 
i zbiornika Piastowskiego, braku działań dotyczących pałacu, braku nowych ścieżek rowerowych, 
monopolizacji wywozu śmieci czy słabej komunikacji z okolicznymi miejscowościami. 
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11. Dziś w Gminie Zator żyje się:

W przeważającej  liczbie  44% mieszkańcom żyje  się  zdecydowanie  lepiej  niż  kilka  lat  
temu, co czwarty ankietowany nie zauważa różnicy. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 27% 
badanych, a zaledwie 3% zaznaczyło – „gorzej niż kilka lat temu”.
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12. Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do Pana/Pani sytuacji:

      Prawie  60%  ankietowanych  jest  zadowolonych  z  życia  w gminie,  więc  nie  planuje 
przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania. Dla 28% sytuacja jest niezadowalająca, ale nie ma 
możliwości zmiany miejsca zamieszkania. 7% osób wyraziło zadowolenie z życia w gminie, ale 
warunki życia i perspektywy rozwoju zawodowego zmuszają je do zmiany miejsca zamieszkania. 
5% osób nie jest zadowolonych z życia w gminie i w najbliższym czasie planuje się przeprowadzić.

13. Co Pana/Pani zdaniem wyróżnia Gminę Zator i czyni ją wyjątkową?

Spośród wszystkich ankietowanych odpowiadających na powyższe pytanie, aż 57% uznało 
walory przyrodniczo-geograficzne za coś, co wyróżnia i czyni gminę wyjątkową. Dla 14% są to 
atrakcje turystyczne i rekreacyjne. W zbliżonej proporcji respondenci wymienili również: historię, 
tradycję i architekturę; imprezy kulturalne i działalność Regionalnego Ośrodka Kultury;   spokój 
i poczucie bezpieczeństwa oraz karpia zatorskiego. Zdaniem 5% ankietowanych Gmina Zator nie 
jest wyjątkowa.
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14. Jak Pan/Pani ocenia kontakty władz lokalnych z mieszkańcami gminy?

43% ankietowanych  ocenia dobrze,  a  5%  bardzo  dobrze  kontakty  władz  lokalnych 
z mieszkańcami. Dla 21% ten kontakt jest „ani dobry, ani zły”. Bardzo źle i źle oceniło ten aspekt 
22% mieszkańców, a 9% nie ma zdania w tym temacie. 

15. Czy ma Pan/Pani poczucie wpływu na decyzje dotyczące rozwoju gminy?

Ponad  połowa ankietowanych  uważa,  że  nie  ma wpływu na  decyzje  dotyczące  rozwoju 
gminy, natomiast ponad ¼ uważa, że raczej ma wpływ na decyzje dotyczące rozwoju gminy. 4% 
badanych nie ma zdania na ten temat. 
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16.  Jeśli  w  poprzednim  pytaniu  odpowiedział/a  Pan/Pani  „nie”,  to  proszę  powiedzieć, 
czy chciałby/chciałaby Pan/Pani mieć taki wpływ?

Ponad 40% osób chciałoby mieć wpływ na decyzje dotyczące rozwoju gminy w zakresie 
spraw, które bezpośrednio ich dotyczą.  26%  zaznaczyło odpowiedź - trudno powiedzieć, zależy to 
bowiem od rodzaju sprawy i  tego, czy mają na to czas,  13% mieszkańców nie ma możliwości 
(czasu, wiedzy), by się angażować w sprawy gminy. 

Zdaniem 11% ankietowanych, rozwojem miasta powinni zajmować się specjaliści. 
Prawie  co  dziesiąty  ankietowany  chciałby  mieć  wpływ  na  decyzje  dotyczące  rozwoju 

gminy, ponieważ interesuje  się wszystkim co dotyczy naszej gminy.

17. Czy odwiedza Pan/Pani stronę internetową gminy www.zator.pl?

Ponad ¾ ankietowanych odwiedza stronę internetową Urzędu Miejskiego w Zatorze 
(www.zator.pl).
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18. Jak często odwiedza Pan/Pani stronę internetową Gminy Zator?

Najwięcej osób, bo 36% odwiedza stronę internetową Urzędu Miejskiego w Zatorze rzadziej 
niż raz w miesiącu, 24% raz na miesiąc, 21% raz na tydzień, 8% kilka razy w tygodniu, a 10% 
codziennie.

19. Jak ocenia Pan/Pani informacje zawarte na stronie www?
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Aktualność Dokładność

Przydatność Szata graficzna

Łatwość wyszukiwania informacji Ogólna ocena

           Podsumowując,  zatorska  strona  internetowa  w  przewadze  otrzymała  najwięcej 
procentowych notowań w skali 4 (dobrze) oraz 5 (bardzo dobrze).

20. Czego brakuje Panu/Pani w stronie internetowej?

W odpowiedziach respondentów najczęściej pojawiały się uwagi co do wielkości czcionki - 
obecna jest zbyt mała, co sprawia trudności czytającym. Powinny być większe nagłówki i większe 
menu w bocznych paskach. Pojawiły się ponadto propozycje umieszczenia online bądź do pobrania 
archiwalnych numerów Życia  Zatora.  Zdaniem osób odwiedzających serwis internetowy gminy, 
brakuje w nim  informacji  o korzystaniu ze środków zewnętrznych,  rozkładów jazdy,  informacji 
o miejscach pracy.  Warto wzbogacić stronę o więcej świeżych informacji  i  zdjęć oraz stworzyć 
forum internetowe.  Ankietowani  zarzucają  także  stronie  brak  przejrzystości  i  mają  trudność 
w wyszukaniu interesujących wiadomości.
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OPRACOWANIE: 

Nazwa działania: 

BADANIE POTRZEB SPOŁECZNYCH 

Właściciel działania: Anita Głażewska

Zespół: Wanda Drzyżdżyk, Łukasz Porębski, Szymon Smreczyński 

Pomoc przy opracowaniu wyników ankiet: Urszula Dubel
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