Raport z badań ankietowych
przeprowadzonych wśród
mieszkańców Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Olsztyna na potrzeby
aktualizacji Strategii MOF Olsztyna

1. Wprowadzenie
Realizacja badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców MOF Olsztyna
stanowi integralną część prac nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Olsztyna. W Strategii wskazano szereg działań koniecznych, by Olsztyn wraz z całym obszarem
funkcjonalnym stał się nie tylko nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach
metropolitalnych, ale żeby konkurował też z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca pracy
czy turystów oraz przyciągał nowych mieszkańców. Koncentracja tylko na wybranych
zagadnieniach, dla których dostępne będą środki instrumentu ZIT, sprawiłaby, że Strategia nie
spełniałaby w pełni swojej funkcji. Dlatego też postanowiono przygotować dokument obejmujący
kompleksowo zagadnienia i problemy mające wpływ na rozwój Olsztyna i jego obszaru
aglomeracyjnego.

2. Metodyka badania
Badanie zostało zrealizowane w okresie od 7 maja do 3 czerwca 2019 r. Podczas badania
wykorzystano techniki standaryzowane ankietowe, co umożliwiło porównanie oraz interpretację
uzyskanych wyników. Podczas badania wykorzystano opracowane narzędzia badawcze, którymi
były rozprowadzane wśród mieszkańców gminy papierowe kwestionariusze ankiet (poprzez Urzędy
Gmin) oraz kwestionariusz ankiety online.
Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego
na temat różnych zagadnień dotyczących stanu społeczno-gospodarczego ich gminy. Szczególne
znaczenie w badaniu miały wypowiedzi mieszkańców dotyczące największych problemów
występujących w gminie w sferze gospodarczej, środowiskowej i społecznej.
W okresie badania zebrano 2008 wypełnionych kwestionariuszy ankiety, które poddano
analizie statystycznej. Niniejsze opracowanie zawiera raport z przeprowadzonych badań
społecznych.

3. Charakterystyka respondentów
Wśród grupy respondentów, biorącej udział w ankiecie, dominowały kobiety.
Tabela: Respondenci wg płci
PŁEĆ
mężczyzna
kobieta

LICZBA OSÓB
887
1121

ODSETEK OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB
44%
56%

Struktura ankietowanych ze względu na wiek pokazuje, że najliczniej reprezentowaną grupą były
osoby w wieku 26-45 lat (60,1%), podczas gdy najmniej ankiet wypełniły osoby starsze (7,42%).
Tabela: Respondenci wg wieku
WIEK
Poniżej 25 lat
26-45 lat
46-60 lat
61 lat i więcej

LICZBA OSÓB
248
1206
405
149

ODSETEK OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB
12,4%
60,1%
20,2%
7,42%

Wśród respondentów dominowała grupa z wykształceniem wyższym (66,4%).
Tabela: Respondenci wg wykształcenia
WYKSZTAŁCENIE
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

LICZBA
OSÓB
78
90
506
1334

ODSETEK OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB
3,9%
4,5%
25,2%
66,4%

Grupą, która najchętniej wypełniała ankietę były osoby pracujące (68,9%). Najmniej chętnie ankietę
wypełnili rolnicy (0,8%)
Tabela: Respondenci wg zatrudnienia
Zatrudnienie
Uczeń/student
Rolnik
Osoba pracująca
Przedsiębiorca
Osoba bezrobotna
Emeryt/rencista

LICZBA OSÓB

ODSETEK OGÓLNEJ
LICZBY OSÓB

170
16
1385
207
103
127

8,5%
0,8%
69,9%
10,31%
5,13%
6,32%

4. Uzyskane wyniki badań
Ankieta składała się z 11 pytań o różnym charakterze (pytania zamknięte, otwarte,
półotwarte, tabelaryczne).
W pytaniu pierwszym zapytano respondentów, którą gminę zamieszkują/na terenie której
gminy prowadzą działalność gospodarczą. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie
przedstawia poniższy wykres.

#1. Proszę zaznaczyć, którą gminę Pan/Pani zamieszkuje/prowadzi działalność:
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57 85

194
145

1318

Olsztyn

Gmina Barczewo

Gmina Dywity

Gmina Jonkowo

Gmina Purda

Gmin Stawiguda

Gmina Gietrzwałd

Jak widać najaktywniejszymi respondentami byli mieszkańcy Olsztyna (65,64%). Najmniej aktywni
byli mieszkańcy Gminy Purda (2,84%).

Pytanie nr 2 Jak ocenia Pani/Pan – Gospodarka
Pytanie miało na celu ocenić stan gospodarki na terenie gminy. Na potrzeby pytania
stworzona została siatka 14 pytań pomocniczych jednokrotnego wyboru. Możliwe odpowiedzi: 5bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – dostatecznie, 2 – słabo, 1 – źle i „trudno powiedzieć”
Wyniki kształtowały się następująco:

#2. Jak ocenia Pani/Pan - Gospodarkę:

502

385

431

825

135
217
323
441

598
485

137

668

502

148

193

rozwiązania komunikacyjne na terenie
gminy? (komunikacja publiczna)?

532

b.dobrze

73

178

128
43

drogi rowerowe i infrastrukturę
towarzyszącą?

dostępność parkingów P&R w gminie

stan dróg w gminie?

173
19

386

bezpieczeństwo na drogach publicznych?

396

460

dobrze

dostatecznie

389

dostęp do nowoczesnych technologii
(komputer, Internet)?

437

rozwiązania komunikacyjne na terenie
gminy (połączenia drogowe)?

dostęp i stan podstawowych mediów w
gminie (wodociągi, kanalizacja)?

448

831
256
376

489
503

893

474

słabo

482

257
249

320

84
229

322

391

114

źle

250
101

206

608

52
203
407

361

401
597

632

467

320
306

226

554

481

555

163

142

137

159

stan budynków użyteczności publicznej? np.
szkoły, urząd gminy, ośrodek zdrowia?

681

40
397

poziom handlu, transportu i
magazynowania/przechowywania?

588

28
341

poziom usług publicznych?

570

464

2

atrakcyjność inwestycyjną gminy (na
zewnątrz, dla inwestorów)?

436

44

warunki prowadzenia działalności rolniczej?

17
371

warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej?

65
116
131
233

335

Trudno powiedzieć

Struktura odpowiedzi rozkłada się w miarę równomiernie. W zakresie GOSPODARKI respondenci
najlepiej ocenili: dostęp i stan podstawowych mediów w gminie (wodociąg, kanalizacja) – 1463
pozytywnych ocen; dostęp do nowoczesnych technologii (komputer, internet) – 892 pozytywne

oceny, stan budynków użyteczności publicznej (szkoły, urząd gminy, ośrodek zdrowia – 714
pozytywnych ocen.
Najniżej ocenione zostały: dostępność parkingów P&R w gminie – 1314 negatywnych ocen; stan
dróg – 1279 negatywnych ocen, rozwiązania komunikacyjne na terenie gminy (komunikacja
publiczna) – 849 negatywnych ocen, bezpieczeństwo na drogach publicznych – 843 negatywne
oceny i drogi rowerowe i infrastruktura towarzysząca – 828 negatywnych odpowiedzi.
Z ankiet wynika zatem, że jako najbardziej problematyczny obszar respondenci wskazali szeroko
pojęty transport.

Pytanie nr 3 Jak ocenia Pani/Pan – Środowiska
Pytanie miało na celu ocenę stanu środowiska na terenie gminy. Na potrzeby pytania
stworzona została siatka 9 pytań pomocniczych jednokrotnego wyboru. Możliwe odpowiedzi: 5bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – dostatecznie, 2 – słabo, 1 – źle i „trudno powiedzieć”

#3. Jak ocenia Pani/Pan - Środowisko:

14
200

12
159

348

319

4
297

92
265

456

477

23
201

90
220

348

106
265

515

438

372

376

419

506

480

612

588

489

470

101

116

164

bezpieczeństwo środowiskowe (jakość
powietrza, czystość wód powierzchniowych,
zanieczyszczenie gleby)?

583

661

działania w zakresie dostosowania do zmian
klimatu (nasadzenia zieleni,
zagospodarowanie wód opadowych)?

651

83

617

562

548

727

dobrze

dostatecznie

słabo

źle

511

370

128
22

126

155

poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej
(noclegowa, gastronomiczna)?

promocję walorów turystycznych i
przyrodniczych gminy?

213

378

poziom wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy?

jakość terenów rekreacyjnych (parki, miejsca
spacerowe, boiska)?
b.dobrze

583

532

atrakcyjność turystyczną (ilość i jakość
zabytków, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo,
obszary chronione, ścieżki przyrodnicze i
edukacyjne)?

285

stan zagospodarowania przestrzeni publicznej
(chodniki, ławki, kosze na śmieci)?

169

ład przestrzenny i estetykę gminy?

626

Trudno powiedzieć

Podobnie jak w przypadku pytania o gospodarkę struktura odpowiedzi rozkłada się w miarę
równomiernie. W zakresie ŚRODOWISKA respondenci najlepiej ocenili: jakość terenów
rekreacyjnych (parki, miejsca spacerowe, boiska) – 1012 pozytywnych ocen; atrakcyjność
turystyczną (ilość i jakość zabytków, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, obszary chronione, ścieżki
przyrodnicze i edukacyjne) – 796 pozytywnych ocen, ład przestrzenny i estetykę gminy – 795
pozytywnych ocen.
Najniżej ocenione zostały: poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy –
1132 negatywne oceny; promocja walorów turystycznych i przyrodniczych gminy – 852 negatywne

oceny, stan zagospodarowania przestrzeni publicznej (chodniki, ławki, kosze na śmieci) – 753
negatywne oceny, działania w zakresie dostosowania do zmian klimatu – 742 negatywne oceny.

Pytanie nr 4 Jak ocenia Pani/Pan – Społeczeństwo
Pytanie miało na celu ocenić sytuację społeczną na terenie gminy. Na potrzeby pytania
stworzona została siatka 14 pytań pomocniczych jednokrotnego wyboru. Możliwe odpowiedzi: 5bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – dostatecznie, 2 – słabo, 1 – źle i „trudno powiedzieć”

#4. Jak ocenia Pani/Pan - Społeczeństwo:

234
651

554

dochody mieszkańców?

153
24

b.dobrze

553

206
103

dobrze

552

419

362
101

93

172

100

dostatecznie

146

167

349

słabo

źle

102
246

332

326
528

565
619

524
619
429
137

535
205

547
524

302
64

152

261
98

Trudno powiedzieć

Struktura odpowiedzi rozkłada się w miarę równomiernie. W zakresie SPOŁECZEŃSTWA
respondenci najlepiej ocenili: liczbę obiektów oświatowych w gminie (przedszkola, szkoły) – 740
pozytywnych ocen; poziom infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boiska, place zabaw, parki,
ławeczki) – 715 pozytywnych ocen oraz dostępność i poziom administracji publicznej – 676
pozytywnych ocen.

208

365

547

543
377

228

358

533

czy istnieje problem przestępczości i przemocy
w rodzinie?

129
17

sposób rozwiązywania problemów społecznych i
profilaktyki?

95

dostępność i poziom usług ochrony zdrowia
(podstawowa opieka medyczna, apteki,
stomatolog)?

stan lokalnego rynku pracy? (możliwość
znalezienia pracy na terenie gminy)

242
43

479

611

513

621

689

542

211

592

285

586

395

411

349

poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy
społeczności lokalnej?

416

388

dostępność i poziom administracji publicznej?

536
589

210

369

52

efektywność zagospodarowania przestrzeni (czy
tereny są wykorzystywane optymalnie)?

567

58
297

poziom i liczbę obiektów kulturalnych w gminie?

475

647

27
258

liczbę obiektów oświatowych w gminie
(przedszkola, szkoły)?

363

228

297

ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
gminy (dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
seniorów)?
poziom edukacji w gminie (jakość kształcenia,
dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów,
zajęcia wyrównawcze)?

165

poziom infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
(boiska, place zabaw, parki, ławeczki)?

33

działania w zapewnianiu bezpieczeństwa
mieszkańców?

117

133

duża aktywność mieszkańców w życiu społecznym

235

sprawna administracja

232

duża liczba dobrze wykształconych mieszkańców

87

wysoki poziom kształcenia w placówkach oświatowych

176

dobra baza oświatowa

254 228

wystarczające zaplecze sportowe

46

niskie bezrobocie

100

duża liczba miejsc pracy

67

proinwestycyjne nastawienie władz gminy

184

dobre warunki dla inwestorów

281

tereny pod działalność gospodarczą

88

podmioty gospodarcze o silnej pozycji w regionie

158

rozwijająca się przedsiębiorczość, w tym dostępność terenów pod inwestycje

303

rozwinięta sieć telekomunikacyjna

bliskość dużych ośrodków miejskich

dobra dostępność komunikacyjna

64

dobra infrastruktura lokalna (drogowa, komunalna, kubaturowa)

451

produkty lokalne (tradycyjne, regionalne, "ekologiczne")

istniejące placówki kulturalne

walory turystyczne, atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny

1177

duży potencjał do rozwoju turystyki i agroturystyki

dobrze rozwinięte i efektywnie funkcjonujące rolnictwo

1212

urozmaicony krajobraz naturalny (zróżnicowanie przyrodnicze i przestrzenne)

korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa ekologicznego

wysokie walory środowiska przyrodniczego

Najniżej ocenione zostały: dochody mieszkańców – 1218 negatywnych ocen; stan lokalnego rynku

pracy (możliwość znalezienia pracy na terenie gminy) – 1064 negatywne oceny oraz oferta

spędzania wolnego czasu na terenie gminy (dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) – 941

negatywnych ocen oraz sposób rozwiązywania problemów społecznych i profilaktykę – 923

negatywne oceny.

Pytanie 5 Najważniejsze atuty (mocne strony) Gminy?
Pytanie miało na celu wskazać najważniejsze atuty gminy. Respondenci mieli możliwość

zaznaczenia maksymalnie 7 odpowiedzi.

Najważniejsze atuty (mocne) strony Gminy

1133

1000

405
463

173 194

306 282 322

źle działająca administracja lokalna

odpływ ludzi młodych, aktywnych i wykształconych do dużych aglomeracji

niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji, brak inicjatyw ze strony…

niski poziom wykształcenia mieszkańców

190

brak wykwalifikowanych pracowników

557

wysokie bezrobocie

198

brak lokalnych organizacji gospodarczych w zakresie wspierania…

niedostateczne wykorzystanie wolnych terenów pod inwestycje

389

słaby rozwój instytucji otoczenia biznesu

317

niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym i regionalnym

710

brak inwestorów zewnętrznych

235

dominacja mikro firm (do 10-ciu pracowników) w ogólnej liczbie firm

brak zakładów przemysłowych

400

brak żłobków i przedszkoli

640 629

słaby dostęp do opieki medycznej

zły stan dróg

niedostateczna promocja gminy, pod względem gospodarczym i turystycznym

584

słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna

767

niedostatecznie rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna i kulturalna

niewystarczające wykorzystanie walorów kulturowych

brak ładu przestrzennego

niski poziom innowacyjności i specjalizacji w gospodarstwach rolnych

niewystarczająca infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja, gaz)

zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego

słabe wykorzystanie krajobrazu i walorów przyrodniczych

Wyniki w tym zakresie wskazują, iż największe atuty mają związek ze środowiskiem przyrodniczym:

wysokie walory środowiska przyrodniczego wskazało 1212 osób, urozmaicony krajobraz naturalny

(zróżnicowanie przyrodnicze i przestrzenne) – 1177 osób, duży potencjał do rozwoju turystyki i

agroturystyki – 1133 osoby a walory turystyczne, atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny – 1000

osób. Natomiast niewielu respondentów za mocną stronę swojej gminy uważa dużą liczbę miejsc

pracy – 46 osób, dobrze rozwinięte i efektywnie funkcjonujące rolnictwo – 64 osoby oraz podmioty

gospodarcze o silnej pozycji w regionie – 67 osób.

Pytanie 6 Najważniejsze słabe strony Gminy?
Pytanie miało na celu wskazać najważniejsze słabe strony gminy. Respondenci mieli

możliwość zaznaczenia maksymalnie 7 odpowiedzi.

1552

929

630
700

471
552
363

186 183 207

302 312 324

skuteczność instytucji i administracji publicznej

458

kapitał ludzki (wzrost aktywności społecznej, liderzy lokalni, lokalne autorytety)

duża dążność gmin sąsiadujących w regionie do podejmowania wspólnych działań

realizacja projektów z partnerami zagranicznymi

310

możliwość wspierania rozwoju prywatnych firm z udziałem funduszy zewnętrznych

dostęp do funduszy Unii Europejskiej

190

ożywienie działalności organizacji i stowarzyszeń wspierających przedsiębiorców

500

wyznaczanie i uzbrajanie wolnych terenów pod nowe inwestycje

528

atrakcyjność inwestycyjna regionu

643

rozwój lokalnej przedsiębiorczości

360 361

rozwój technologii związanych z internetem (informacyjno-komunikacyjne)

540

położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych

wartości historyczne i kulturowe

rozwój przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa

eksport żywności

673

produkcja wysokiej jakości żywności

moda na zdrowy styl życia

1207

rozwój turystyki, agroturystyki i ekoturystyki

wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

ukierunkowanie na ochronę środowiska

położenie geograficzne

Jako słabą stronę respondenci najczęściej wskazywali zły stan dróg – 1552 osoby. Następnie odpływ

ludzi młodych, aktywnych i wykształconych do dużych aglomeracji – 929 osób oraz brak ładu

przestrzennego – 767 osób. Słabymi stronami, które były najrzadziej wskazywane są: niski poziom

wykształcenia mieszkańców – 183 osoby, brak wykwalifikowanych pracowników – 186 osób oraz

brak lokalnych organizacji gospodarczych wspierających przedsiębiorczość – 190 osób.

Pytanie 7 Najważniejsze szanse rozwojowe Gminy?
Pytanie miało na celu wskazać najważniejsze szanse rozwojowe gminy. Respondenci mieli

możliwość zaznaczenia maksymalnie 10 odpowiedzi.

1242

974

767
621
466

192
261

418
357

obciążenie gmin nowymi zadaniami, bez zabezpieczenia środków na ich realizację

481

brak aktywności mieszkańców regionu

262

wzrost przestępczości

223

niedostateczne wykształcenie społeczeństwa

odpływ wykształconej młodzieży

1101

migracja mieszkańców poza granice gminy, regionu i kraju

bezrobocie w gminie i regionie

835

zubożenie społeczeństwa regionu

złe prognozy demograficzne

brak środków pomocowych

519

niewystarczająca pula funduszy z UE na inwestycje komunalne

43

integracja w ramach Unii Europejskiej

brak dostępu do internetu

duża atrakcyjność inwestycyjna, osadnicza sąsiednich gmin

87

dobra koniunktura gospodarcza w otoczeniu gminy

małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych gminą i regionem

brak skoordynowanej polityki wspierania małych i średnich firm

położenie komunikacyjne regionu

465

brak rynków zbytu dla rolnictwa

59

mała opłacalność produkcji rolniczej

138

duża atrakcyjność turystyczna otoczenia gminy

atrakcyjne środowisko naturalne w okolicznych gminach

położenie geograficzne regionu

Jako największe szanse rozwojowe respondenci wskazali: rozwój turystyki, agroturystyki

i ekoturystyki – 1242 osoby, położenie geograficzne – 1207 osób oraz dostęp do funduszy UE – 974

osoby. Najmniejszą przychylnością respondentów cieszyły się: eksport żywności – za szansę uznało

go 190 osób, ożywienie działalności organizacji i stowarzyszeń wspierających przedsiębiorców – 192

osoby oraz skuteczność instytucji i administracji publicznej – 261 osób.

Pytanie 8 Najważniejsze zagrożenia Gminy?
Pytanie miało na celu wskazać najważniejsze zagrożenia dla gminy. Respondenci mieli

możliwość zaznaczenia maksymalnie 10 odpowiedzi.

1199

1085

791 814

608
528
380

223

136
64

Największe zagrożenia dla gminy wg. respondentów to: odpływ wykształconej młodzieży – 1199
osób, małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych gminą i regionem – 1101 osób oraz
migracja mieszkańców poza granice gminy, regionu i kraju – 1085 osób. Jako najmniejsze
zagrożenia respondenci wskazali: dobra koniunktura gospodarcza w otoczeniu gminy – 43 osoby,
atrakcyjne środowisko naturalne w okolicznych gminach – 159 osób oraz integracja w ramach Unii
Europejskiej – 64 osoby.

przestrzenie wypoczynkowe dla mieszkańców

 rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej – 784 osób;
dostępność do świadczeń zdrowotnych

parkingów – kierunek wskazało 1305 osób;

 tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy – 884 osób;
inwestycje prosenioralne

411

239

Zgodnie z opinią respondentów kierunki, które należy wspierać by mieszkańcom żyło się

lepiej to:

 infrastruktura drogowa poprzez rozbudowę dróg, chodników, dróg rowerowych, budowa
kursy i szkolenia dla mieszkańców

200 194

stopień integracji społeczności lokalnej

376

podnoszenie aktywności mieszkańców

164

rozwój współpracy lokalnej

261

rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej

401

promocja gminy

478

wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego

378

opieka nad najstarszymi mieszkańcami

486

edukacja młodzieży (licea, technika, szkoły branżowe)

554

edukacja najmłodszych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe)

486

pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zewnętrznych

tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy

336

handel i usługi

380

warunki prowadzenia działalności gospodarczej

333

budowa infrastruktury technicznej pod działalność gospodarczą

657

rozwój przedsiębiorczości

rozwój innowacji (społecznych, biznesowych)

558

załatwianie spraw drogą elektroniczną

267

wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego

dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych

infrastruktura drogowa poprzez rozbudowę dróg, chodników, dróg rowerowych, budowa
parkingów

472

dostęp do kultury

594

podniesienie poczucia tożsamości lokalnej

kształtowanie ładu przestrzennego

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej

infrastruktura komunalna (kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, przydomowe oczyszczalnie
ścieków)

rozwój budownictwa komunalnego

rozwój gospodarstw ekologicznych

ekologia i ochrona środowiska

Pytanie 9 dotyczyło oceny możliwości rozwojowych gminy w oczach mieszkańców. „Jakie

kierunki rozwoju należy wybrać w pierwszej kolejności, by mieszkańcom gminy żyło się lepiej?”.

Respondenci mieli możliwość zaznaczenia maksymalnie 10 odpowiedzi.
Wyniki przedstawiają się w sposób następujący:
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 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – 778 osób;
 kształtowanie ładu przestrzennego – 775 osób;
 dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych – 725 osób.

Obszary, które zdaniem respondentów mają najmniejszy wpływ na jakość życia to:


inwestycje prosenioralne – kierunek wskazały 164 osób;



rozwój współpracy lokalnej – 194 osoby;



wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego – 200 osób;



stopień integracji społeczności lokalnej – 206 osób;



rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej – 239 osób;



wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego – 261 osób;



rozwój gospodarstw ekologicznych – 267 osób.

5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania aktualnej kondycji MOF Olsztyna wykazały, że mieszkańcy
są zainteresowani tym, co się dzieje w ich gminie, jednocześnie oceniając swój poziom zadowolenia
z życia w gminie jako średni. Wynika to z uśrednianego trendu doboru odpowiedzi. Mało jest
odpowiedzi skrajnych.
Atuty w większości mają powiązanie z atrakcyjnością środowiska przyrodniczego. Mają one
przełożenie na szanse rozwojowe gminy, które zdaniem respondentów powinny być powiązane ze
środowiskiem przyrodniczym.
Słabe strony dotyczą zarówno kwestii infrastrukturalnych (zły stan dróg, brak ładu
przestrzennego czy słabo rozwiniętej infrastruktury turystycznej) jak również tematów społecznych,
takich jak migracja czy opieka medyczna. Kwestie te wpływają też na istotne zagrożenia rozwojowe.
Należy przy tym zauważyć, że respondentami ankiety były przede wszystkim osoby w wieku
produkcyjnym, z wyższym wykształceniem, co wpłynęło z pewnością na strukturę odpowiedzi.
Zwraca uwagę na przykład skupienie się na kwestiach związanych z infrastrukturą, pracą
i wypoczynkiem przy mniejszym zainteresowaniem obszarami wpływającymi na kształtowanie
społeczności lokalnej.
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