
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dukla, 

przystępujemy do tworzenia nowej strategii rozwoju naszej Gminy na lata 2023-2030. Chcemy określić projekty priorytetowe na 
najbliższy okres oraz szersze kierunki działania służące rozwijaniu naszych zasobów i jak najlepszemu wykorzystywaniu potencjału, 
m.in. przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej. 
Zapraszam do wyrażenia opinii w anonimowej ankiecie, której wyniki pomogą określić problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy 
oraz działania, jakie należy podejmować w celu ich rozwiązania. 
Wypełnione ankiety można przekazać do Urzędu Miejskiego w Dukli, oddać sołtysom lub przesłać na adres e-mail: 
strategia@dukla.pl. Jednocześnie ankietę będzie można wypełnić za pomocą internetowego formularza udostępnionego na 
stronach internetowych Gminy Dukla. 

Dziękuję za udział w opracowaniu naszej strategii, 

Andrzej Bytnar 
Burmistrz Dukli 

1. Proszę ocenić prawdziwość następujących stwierdzeń dotyczących Gminy Dukla: 
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1. Poziom edukacji w mojej gminie jest wysoki.      

2. W mojej gminie jest dobry dostęp do opieki przedszkolnej.      

3. W mojej gminie jest dobry dostęp do opieki zdrowotnej.      

4. W mojej gminie istnieje wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu (sport, 
rekreacja, rozrywka). 

     

5. Moja gmina jest atrakcyjna turystycznie.      

6. Oferta kulturalna dostępna w mojej gminie jest atrakcyjna.      

7. W mojej gminie istnieją dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.      

8. W mojej gminie istnieją dobre warunki do prowadzenia działalności rolniczej.      

9. Mieszkańcy mojej gminy mają dobry dostęp do Internetu.      

10. Stan sieci drogowej na terenie mojej gminy zapewnia bezpieczeństwo oraz dostępność 
komunikacyjną dla mieszkańców i przedsiębiorców. 

     

11. Na terenie mojej gminy funkcjonuje dogodny transport publiczny.      

12. System odbioru odpadów na terenie mojej gminy działa sprawnie.      

13. Sieć wodociągowa w mojej gminie jest dobrze rozwinięta.      

14. Sieć kanalizacyjna w mojej gminie jest dobrze rozwinięta.      

15. Przestrzeń na terenie mojej gminy jest estetyczna i uporządkowana.      

16. W mojej gminie przywiązuje się dużą wagę do ekologii i ochrony środowiska.      

17. W mojej gminie jakość powietrza, którym oddychamy jest zadowalająca.      

18. W mojej gminie popularne jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii.      

19. W mojej gminie istnieje wiele możliwości znalezienia pracy.      

20. Organizacje społeczne na terenie mojej gminy działają aktywnie.      

21. Moja gmina jest bezpieczna.      

22. W mojej gminie są perspektywy dla rozwoju osobistego mieszkańców.      

 
2. Proszę wskazać główne wyzwania rozwojowe Gminy Dukla (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi) 

 
Wyzwania rozwojowe 

Proszę zaznaczyć swój 
wybór 

1. Bezrobocie  

2. Niski poziom życia mieszkańców  

3. Odpływ młodych mieszkańców do większych miast i za granicę  

4. Niezadawalająca oferta kulturalna  

5. Niewystarczająco rozwinięta baza sportowa  

6. Słabo rozwinięta przedsiębiorczość  

7. Niewystarczająco rozwinięta baza turystyczna  

8. Zły stan infrastruktury drogowej  

9. Niska jakość powietrza  

10. Niskie zastosowanie odnawialnych źródeł energii  

11. Brak recyklingu i zapobiegania powstawaniu odpadów  

12. Przestępczość  

13. Niska aktywność społeczna mieszkańców, brak inicjatyw  

14. Inne (jakie?) ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



3. Jaki powinien być główny kierunek rozwoju Gminy Dukla? (proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi) 

 
Kierunek rozwoju 

Proszę zaznaczyć swój 
wybór 

1. Turystyka  

2. Programy społeczne (aktywność, integracja, wsparcie)  

3. Nowoczesne rolnictwo  

4. Pozyskiwanie inwestorów, podnoszenie atrakcyjności gospodarczej Gminy  

5. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej  

6. Zielona Gmina (czyste powietrze, zapobieganie powstawaniu odpadów, zero-emisyjna infrastruktura)  

7. Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Jakie działania należy podejmować dla rozwoju Gminy Dukla? 

B
ar

d
zo

 

w
aż

n
e

 

W
aż

n
e

 

M
ał

o
 

w
aż

n
e

 

N
ie

 m
am

 

zd
an

ia
 

1. Modernizacja infrastruktury drogowej, budowa nowych dróg     

2. Wspieranie przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów     

3. Wspieranie nowoczesnego rolnictwa     

4. Rozwój i popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii     

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej     

6. Rozwój i popularyzacja systemów recyklingu odpadów     

7. Wspieranie rozwoju turystyki, rozwijanie infrastruktury turystycznej     

8. Rozwijanie oferty edukacyjnej szkół (np. zajęcia pozalekcyjne)     

9. Modernizacja/ rozbudowa infrastruktury sportowej     

10. Opieka nad osobami potrzebującymi, rozwijanie pomocy socjalnej     

11. Upowszechnienie dostępu do Internetu     

12. Rozwój usług cyfrowej administracji     

13. Rozwój sieci wodociągowej      

14. Rozwój sieci kanalizacyjnej     

15. Aktywna promocja gminy     

16. Proszę wskazać własne pomysły, których realizacja przyczyniłaby się do rozwoju Gminy 
i poprawy jakości życia mieszkańców. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

    

 

Metryczka: 
 
Płeć: 
□ Kobieta 
□ Mężczyzna 
 
Wiek: 
□ Poniżej 18 lat 
□ 19 – 26 lat 
□ 27 – 45 lat 
□ 46 – 64 lata 
□ 65 lat i więcej 
 

 
 
Wykształcenie: 
□ Wyższe 
□ Średnie 
□ Zawodowe 
□ Podstawowe 
 
Aktywność zawodowa: 
□ Pracujący 
□ Bezrobotny 
□ Emeryt/ rencista 
□ Uczeń/ student 

W jakiej części Gminy Dukla Pani/Pan 
mieszka? 
□ Barwinek 
□ Cergowa 
□ Chyrowa 
□ Dukla 
□ Głojsce 
□ Iwla 
□ Jasionka 
□ Lipowica 
□ Łęki Dukielskie 
□ Mszana 
□ Nadole 
□ Nowa Wieś 
□ Myszkowskie 
□ Olchowiec 
□ Ropianka 
□ Równe 
□ Teodorówka 
□ Trzciana 
□ Tylawa 
□ Wietrzno 
□ Zawadka Rymanowska 
□ Zboiska 
□ Zyndranowa 

 


