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1. Wprowadzenie 

W dniach od 5 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r., przeprowadzono działania włączające lokalną 
społeczność w opracowywanie zarysu projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny realizowanego 
w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Niniejszy dokument ma za zadanie 
podsumować przebieg całego procesu oraz zaprezentować jego wyniki. 

Zidentyfikowane grupy interesariuszy projektu, w tym również mieszkańcy miasta mogli 
w efekcie przeprowadzonych spotkań: 

• włączyć się w proces przygotowywania działań poprzez sformułowanie pomysłów, 

• zapoznać się ze szczegółowymi ustaleniami projektu, 

• wyrazić swoje opinie na jego temat. 

2. Cel działań 

Głównym celem przeprowadzonego procesu było pozyskanie wniosków, uwag i opinii 
mieszkańców do opracowywanego zarysu projektu. Celami dodatkowymi były: 

1. Poinformowanie interesariuszy o planowanych działaniach ujętych w projekcie. 
2. Zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących sporządzanego zarysu projektu. 

3. Formy działań 

Przeprowadzone działania przyjęły następujące formy: 

1. Zbieranie uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych z:  
o przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych w dniu 4 lipca 2019 r.. 
o mieszkańcami w dniu 11 VII 2019, godz. 17.00. 
o Komisją Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie – spotkanie w dniu 11 VII 2019, godz. 

15.00. 
2. Badanie ankietowe. 

W przeprowadzonych w dniach 9 VII – 15 VII 2019 r. badaniach ankietowych wzięło łącznie 
udział 39 osób. Do UM wpłynęło 18 ankiet w wersji papierowej, zaś 21 formularzy zostało wypełnionych 
w wersji online. 

W celu ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści, w trakcie spotkań informacyjnych 
wykorzystano materiały graficzne, w tym m. in. prezentację multimedialną. 

Ilość osób uczestniczących w poszczególnych formach przeprowadzonych działań przedstawia 
Tabela 1. Do obliczenia frekwencji na spotkaniach nie brano pod uwagę zespołu prowadzącego. Łącznie 
w czterech spotkaniach wzięło udział 29 osób. Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie 
UM w Augustowie przy ul. 3-go Maja 60 w Augustowie.  

Tabela 1. Frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych  

L p. Rodzaj spotkania Grupa interesariuszy Data 
Liczba 

uczestników 

1. 

Spotkanie informacyjne 

Przedsiębiorcy 4 VII 2019 4 

2. Radni, mieszkańcy 11 VII 2019 13 

3. Mieszkańcy 11 IVI 2019 2 

4. Radni, mieszkańcy 16 VII 2019 10 

Razem 29 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Przebieg działań 

Spotkania informacyjne 

Pierwszą grupą działań były spotkania informacyjne. Łącznie odbyły się 4 spotkania, w tym: 
jedno w dniu 4 lipca 2019 r., dwa w dniu 11 lipca oraz jedno w dniu 16 lipca 2019 r. 

1. Jako pierwsze, w dniu 4 lipca 2019 r. przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami Cechu 

Rzemiosł Różnych. Jego celem było zebranie uwag dotyczących możliwości wsparcia przez miasto 

sektora MŚP. 

2. Drugim spotkaniem, była Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie, która rozpoczęła się 

o godz. 1500. Podczas spotkania Radnym (10) oraz uczestniczącym w Komisji mieszkańcom (3) 

przedstawione zostały główne założenia: 

o Programu Rozwój Lokalny, jego zasadnicze etapy oraz uwarunkowania dotyczące 
uczestnictwa w nim, 

o wstępnej wersji zarysu projektu. 

Spotkanie poprowadził Burmistrz Augustowa, Pan Mirosław Karolczuk. Prezentację 

multimedialną przedstawił w trakcie spotkania dr Maciej Huculak. W trakcie spotkania, zarówno 

Burmistrz, jak i dr Huculak na bieżąco odpowiadali Radnym oraz biorącym udział w Komisji 

mieszkańcom. Całość obrad Komisji została zarchiwizowana i jest dostępna pod odnośnikiem:  

https://esesja.tv/transmisja/1334/xiv-komisja-rozwoju-rady-miejskiej-w-augustowie-11072019.htm 

3. Bezpośrednio po zakończeniu obrad Komisji Rozwoju ok. godz. 1710 rozpoczęło się spotkanie 

informacyjne dla mieszkańców. W spotkaniu, które poprowadził dr Huculak wzięły udział dwie 

mieszkanki miasta. Przebieg spotkania był analogiczny do przebiegu Komisji i obejmował 

przedstawienie założeń Programu rozwój Lokalny oraz wstępnej wersji zarysu projektu. 

4. W dniu 16 lipca odbyło się otwarte spotkanie zespołu roboczego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej 

w Augustowie, na którym przedstawiono i omówiono zmiany, które wprowadzono względem 

pierwotnie przedstawianej wersji zarysu projektu. 

Badanie ankietowe 

Drugim elementem składowym prac były przeprowadzone w dniach 9 VII – 15 VII badania 

ankietowe dotyczące problemów, szans i działań rozwojowych. 

Formularz ankiety był dostępny: 

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, 

• jako załącznik w formatach: MS Word (.docx) oraz Adobe Acrobat (.pdf) na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Augustowie, 

• w wersji online. 

Zwrot wypełnionych ankiet w wersji papierowej był możliwy: 

• w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 15 lipca, do godz. 15.30. 

• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 
Augustów do dnia 15 lipca br. (data wpływu). 

• na adres: Rozwoj.Lokalny@urzad.augustow.pl, do 15 lipca br. 

Do 15 lipca 2019 r. wpłynęło łącznie 39 ankiet. Wśród respondentów dominowała grupa 

seniorów z wykształceniem wyższym. Blisko połowę respondentów stanowili mieszkańcy osiedla 

Śródmieście.  

https://esesja.tv/transmisja/1334/xiv-komisja-rozwoju-rady-miejskiej-w-augustowie-11072019.htm
mailto:Rozwoj.Lokalny@urzad.augustow.pl
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Struktura wieku respondentów w widoczny sposób znalazła odzwierciedlenie w wynikach 

badania, W szczególności dotyczyło to oceny najważniejszych problemów miasta. Jako najważniejsze 

z przedstawionych do oceny problemów miasta Augustowa, uznano te, które uzyskały ocenę powyżej 

4,2. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku następujących problemów poddanych ocenie: 

• niezadawalającego poziomu usług zdrowotnych,  

• niskiej dostępności szeregu miejsc, terenów i budynków da osób starszych, niepełnosprawnych 

i in. 

• niezadawalającego poziomu usług zdrowotnych, 

• niskiego poziomu bezpieczeństwa, 

• niewystarczającej ilości nowych mieszkań na rynku, 

• niewystarczającej ilości terenów zieleni urządzonej, 

• emigracji ludzi młodych. 

Drugą grupą poddaną ocenie respondentów były najważniejsze potencjały miasta. Najwyższą 

ocenę tj. przekraczającą 4,4 uzyskały: 

• walory środowiska przyrodniczego, 

• dobry stan budżetu miasta, 

• funkcje uzdrowiskowe, 

• niski poziom zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych,  

• duża liczba ofert pracy. 

Ostatnia z ocenianych kwestii rozwojowych były działania, które zaproponowano w odpowiedzi 

na zidentyfikowane problemy miasta. W grupie najwyżej ocenionych tj. z oceną powyżej z 4,0 znalazły 

się: 

• poprawa dostępności miasta dla osób starszych, niepełnosprawnych i in., 

• system monitoringu wizyjnego w centrum miasta, 

• program mieszkaniowy dla młodych małżeństw, 

• infrastruktura rowerowa dla mieszkańców, 

• sala widowiskowo-koncertowa, 

• rozwój produktów turystycznych. 

Szersze omówienie wyników badań ankietowych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 

raportu. 

Wywiady 

W ramach uzupełnienia informacji dotyczących potrzeb działań z zakresu dostępności 

przeprowadzono ponadto dwa wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych tj.: 

• Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "ASON" (5 VII 2019 r.), 

• Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Augustowie (8 VII 2019 r.). 

Wywiady miały na celu rozpoznanie potrzeb z zakresu dostępności wybranych grup 

interesariuszy w celu poprawnego zdefiniowania zakresu i charakteru tego rodzaju działań w ramach 

zarysu projektu. 

Uzyskane informacje dotyczyły m. in.:  
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• oceny dotychczasowej współpracy organizacji z UM w Augustowie w zakresie działań 

związanych z dostępnością, 

• głównych bolączek miasta w zakresie szeroko pojmowanej dostępności, 

• priorytetyzacji działań z zakresu dostępności na potrzeby zarysu projektu. 

Badania kameralne 

Opisanym powyżej działaniom towarzyszyła kwerenda istniejących dokumentów i opracowań, 

która pozwoliła wykorzystać w składanym zarysie projektu rekomendacje wypracowane podczas 

projektu Głos seniora – działania wspierające wzrost uczestnictwa w życiu społecznym starszych 

mieszkańców Augustowa (XII 2017): 

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/augustowscy-seniorzy-spotkali-sie-z-burmistrzem-
augustowa 

Badania terenowe 

Badania terenowe zostały przeprowadzone przez Wydział Inwestycji UM w Augustowie 

i dotyczyły inwentaryzacji przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach pozostających w zarządzie 

miasta i wymagających modernizacji ze względu na potrzebę obniżenia krawężników oraz montażu 

Fakturowych Oznaczeń Nawierzchni (FON). 

5. Zgłoszone uwagi i propozycje 

Efektem przeprowadzonych prac, były następujące uwagi: 

• uwzględnienie przygotowania przez miasto oferty inwestycyjnej dla sektora MŚP, 

• uwzględnienie w zarysie projektu działania dotyczącego budowy kładki pieszo-rowerowej na 

Nettą, 

• uwzględnienie w zarysie projektu pozyskania w wyniku wymiany z Lasami Państwowymi, 

terenów w Przywięzi, na Gołej Zośce, oraz w rejonie plaży Dąbek, 

• uwzględnienie w opracowaniu parku zdrojowego, 

• uwzględnienie w zarysie projektu muzeum wg koncepcji Tomasza Kiełczewskiego (Muzeum 

Ziemi Augustowskiej), 

• uwzględnienie możliwości szerszego zaakcentowania działań skierowanych do seniorów. 

Odrębną grupą wniosków były te wynikające z wywiadów przeprowadzonych 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi i dotyczące 

planowanych w ramach projektu działań z zakresu poprawy dostępności. Główne uwagi dotyczyły: 

• potrzeby powołania w mieście tzw. oficera dostępności, 

• niespełniania norm, przez niektóre miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (np. przy 

ul. Wojska Polskiego), 

• występowania problemu braku poręczy przy schodach prowadzących do lokali użytkowych 

zlokalizowanych na wysokim parterze lub ich złego stanu technicznego, 

• braku dostosowania niektórych lokali gastronomicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(np. brak ubikacji dla niepełnosprawnych w Ptysiu), 

• bardzo niekomfortowego i niebezpiecznego, z punktu widzenia pieszych, jak i rowerzystów, 

rozwiązania w zakresie zastosowanych w centrum miasta nawierzchni zarówno ciągów 

pieszych, jak i ulic (kostka granitowa łamana). 

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/augustowscy-seniorzy-spotkali-sie-z-burmistrzem-augustowa
https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/augustowscy-seniorzy-spotkali-sie-z-burmistrzem-augustowa
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• błędów w wykonaniu niektórych przejść dla pieszych (przejście na ul. Mickiewicza przy SP nr 3), 

• złego stanu chodników w mieście, w tym w szczególności na uczęszczanej przez osoby starsze 

ul. Zygmuntowskiej, kończącej się Kapliczką Pana Jezusa Klęczącego. 

• braku podłokietników w ławkach i siedziskach w wiatach autobusowych. 

• rażącej, z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, lokalizacji lokalu gastronomicznego na 

I piętrze nowo wybudowanego budynku bez zapewnienia dostępności do niego dla osób 

niepełnosprawnych (brak windy – Bar Koktajlowy Okrąglak, ul. Rynek Zygmunta Augusta 1). 

Zgłoszono również pomysł zorganizowania konkursu na lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach zbierania uwag ustnych, w toku prac nad zarysem projektu przedstawiciel MOPS 

w Augustowie1 zwrócił uwagę na konieczność podjęcia kompleksowych działań z zakresu poprawy 

dostępności w obecnym budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3-go Maja 60.  

6. Podsumowanie 

Po przedyskutowaniu zgłoszonych uwag i propozycji w ramach zarysu projektu postanowiono:  

1. Uwzględnić w zarysie projektu następujące działania: 

o poszerzenie augustowskiej SAG, podział nieruchomości i uzbrojenie nowych terenów na 

potrzeby MŚP, 

o Leśny Park Zdrojowy zlokalizowanym w strefie uzdrowiskowej A, 

2. Zmodyfikować koncepcję muzeum na otwartym powietrzu w kierunku działań zadecydowanie 

bardziej komercyjnych, finansowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - 

nowoczesnego parku rozrywki wykorzystującego dziedzictwo kulturowo-materialne miasta, pod 

roboczą nazwą „Park Historii Jaćwieży”. 

3. Zrezygnować z działań dotyczących: 

o programu retencji wody deszczowej, 

o programu rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych. 

o przebudowy budynku tzw. Atolu. 

Jednocześnie, dopuszczono możliwość ponownej dyskusji wycofanych pomysłów w przyszłości, 

w przypadku zakwalifikowania się miasta do II etapu Programu Rozwój Lokalny.  

 
1 Obecny budynek UM, po przeniesieniu do nowej siedziby na ul. Młyńską ma zostać zaadaptowany na siedzibę MOPSu. 
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Załącznik nr 1 – Wyniki badań ankietowych 

Drugim elementem składowym prac były przeprowadzone w dniach 9 VII – 15 VII badania 

ankietowe dotyczące problemów, szans i działań rozwojowych. 

Formularz ankiety był dostępny: 

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, 

• jako załącznik w formatach: MS Word (.docx) oraz Adobe Acrobat (.pdf) na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Augustowie, 

• w wersji online. 

Zwrot wypełnionych ankiet w wersji papierowej był możliwy: 

• w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 15 lipca, do godz. 15.30. 

• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 

Augustów do dnia 15 lipca br. (data wpływu). 

• na adres: Rozwoj.Lokalny@urzad.augustow.pl, do 15 lipca br. 

Do 15 lipca 2019 r. wpłynęło łącznie 39 ankiet, w tym 18 w wersji papierowej. 

Respondenci 

Na ankietę w przeważającej mierze odpowiedziały kobiety. Ich udział w całej grupie biorącej 

udział w badaniu wyniósł aż 82%. Większość badanych stanowiły osoby w wieku powyżej 55 lat, przy 

czym w tej grupie wiekowej dominowały osoby w wieku emerytalnym, które stanowiły najliczniejszą 

grupę wiekową mieszkańców w całym badaniu. Ich odsetek wyniósł 42%. Drugą, co do liczebności, 

grupą wiekową mieszkańców były osoby w wieku 21-39 lat (28%).  

Przeważającym rodzajem wykształcenia wśród osób uczestniczących w badaniu było 

wykształcenie wyższe. Takie wykształcenie zadeklarowało 69% ogółu respondentów. Drugim 

najliczniejszym rodzajem wykształcenia było wykształcenie gimnazjalne (23%). 

Rozkład terytorialny osób biorących udział w badaniu wskazuje na duże zainteresowanie 

ankietą wśród mieszkańców największego augustowskiego osiedla mieszkaniowego tj. Śródmieścia. 

Z niego pochodziło 33% osób, które wypełniły ankietę. Kolejne 15% respondentów zamieszkiwało 

centrum miasta, zaś po kilka osób przypadało na Kaczy Dołek oraz Borki. 

Cechą charakterystyczną grupy osób, które wzięły udział w badaniu była więc nadreprezentacja 

kobiet w dwóch grupach wiekowych tj. po 65 roku życia oraz do 40 roku życia. Fakt ten wydaje się być 

odzwierciedleniem generalnie wyższej od mężczyzn aktywności obywatelskiej i społecznej kobiet 

w Augustowie, jak również rosnącej aktywności obu grup wiekowych kobiet. 

Pytania badawcze 

Pytania w formularzu ankietowym dotyczyły trzech zasadniczych grup zagadnień: 

1. Głównych problemów rozwojowych miasta. 

2. Potencjałów Augustowa. 

3. Działań, które mogłyby być odpowiedzią na powyższe. 

Zarówno problemy, jak i potencjały miasta przedstawione respondentom do oceny wynikały 

wprost z ich identyfikacji przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez Związek Miast Polskich – 

Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL). Narzędzie to, ujmując rzecz w dużym skrócie, porównywało 

podobne pod względem swojego profilu rozwojowego miasta, w obrębie całego szeregu określonych 

mailto:Rozwoj.Lokalny@urzad.augustow.pl
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grup zagadnień. W wyniku zastosowania metod statystycznych możliwe było więc wyznaczenie 

obszarów tematycznych, w których Augustów prezentuje się korzystniej lub mniej korzystnie względem 

średnich wartości obliczonych dla całej grupy. Wyniki analizy MRL, uzupełnione zostały o wnioski 

płynące z innych dokumentów, analiz i danych źródłowych. Efektem powyższego postępowania było 

łącznie 20 zjawisk problemowych i 15 lokalnych potencjałów, które przedstawiono respondentom do 

oceny w badaniu. Każdy z nich miał zostać oceniony w szkolnej skali od 1 do 5. Analogicznej ocenie 

podlegało następnie 16 zaproponowanych działań, których realizacja odpowiadałyby za rozwiązywanie 

zidentyfikowanych problemów, przy jednoczesnym wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów miasta.  

Rysunek 1. Podstawowe informacje o respondentach. 

  

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ocenę punktową uzupełniały w przypadku wszystkich badanych trzech grup tematycznych, 

pytania dotyczące wymienienia trzech najważniejszych kwestii z grup: problemów, potencjałów 

i działań. 

Problemy 

Struktura wieku respondentów w widoczny sposób znalazła odzwierciedlenie w wynikach 

badania, W szczególności dotyczyło to oceny najważniejszych problemów miasta. Jako najważniejsze 

z przedstawionych do oceny problemów miasta Augustowa, uznano te, które uzyskały ocenę powyżej 

4,2. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku następujących problemów poddanych ocenie: 

• niezadawalającego poziomu usług zdrowotnych,  

• niskiej dostępności szeregu miejsc, terenów i budynków da osób starszych, niepełnosprawnych 

i in. 

• niezadawalający poziom usług zdrowotnych, 

• niski poziom bezpieczeństwa, 

• mało nowych mieszkań na rynku,  

• mało terenów zieleni urządzonej, 

• emigracja ludzi młodych. 

Rysunek 2. Główne problemy rozwojowe miasta Augustowa. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W grupie 3 najważniejszych dla ankietowanych negatywnych zjawisk występujących w mieście, 

najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były: 

• brak mieszkań, 

• niewystarczająca oferta kulturalna, 

• deficyty w zakresie dostępności dla osób starszych, niepełnosprawnych itd., 

• niski poziom usług zdrowotnych. 

Potencjały 

Drugą grupą poddaną ocenie respondentów były najważniejsze potencjały miasta. Najwyższą 

ocenę tj. przekraczającą 4,4 uzyskały: 

• walory środowiska przyrodniczego, 

• dobry stan budżetu miasta, 

• funkcje uzdrowiskowe, 

• niski poziom zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych,  

• duża liczba ofert pracy. 

Za najmniej istotne z punktu widzenia rozwoju miasta respondenci ocenili: 

• niewielką liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, 

• dobrą kondycję rodzin. 

W obu wymienionych przypadkach przeciętna ocena nie była mniejsza od wartości 4,0. 

Rysunek 3. Główne problemy rozwojowe miasta Augustowa. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W grupie 3 najważniejszych dla ankietowanych potencjałów rozwojowych miasta mieście, 

najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były: 

• walory środowiska przyrodniczego, 

• funkcje uzdrowiskowe miasta, 

• dziedzictwo kulturowo-materialne. 

Działania 

Ostatnia z ocenianych kwestii rozwojowych były działania, które zaproponowano 

w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy miasta. W grupie najwyżej ocenionych tj. z oceną 

powyżej z 4,0 znalazły się: 

• poprawa dostępności miasta dla osób starszych, niepełnosprawnych i in. 

• system monitoringu wizyjnego w centrum miasta, 

• program mieszkaniowy dla młodych małżeństw, 

• infrastruktura rowerowa dla mieszkańców, 

• sala widowiskowo-koncertowa, 

• rozwój produktów turystycznych. 

Rysunek 4. Propozycje działań w ramach Programu Rozwój Lokalny. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Za najmniej istotne działania ankietowani uznali dwa z nich. Były to: 

• przebudowa budynku Atolu, 

• rozwój funkcji pielgrzymkowych na terenie miasta. 

Oba działania otrzymały średnią ocenę odpowiednio 2,9 oraz 3,1. 

W grupie 3 najważniejszych dla ankietowanych potencjałów rozwojowych miasta mieście, 
najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były: 

• budowa sali koncertowo-widowiskowej, 

• poprawa dostępności z punktu widzenia osób starszych, niepełnosprawnych i in., 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznych na Kaczym Dołku, 

• programy związane z mieszkalnictwem. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania, pomimo braku posiadania waloru reprezentatywności, dały 

w rezultacie materiał badawczy, który niesie ze sobą pewne spostrzeżenia, mogące w przyszłości 

służyć pogłębieniu badań z zakresu, którego dotyczyła ankieta.  

Pierwszym z nich, jest duża aktywność seniorów, którzy stanowili największą grupę wiekową 

respondentów. Jakkolwiek, w grupie analizie porównawczej miast przeprowadzonej przy 

wykorzystaniu Monitora Rozwoju Lokalnego stwierdzono korzystne uwarunkowania w zakresie 

struktury demograficznej miasta, to jednak właśnie seniorzy mogą być w przyszłości jedną 

z głównych grup wspierających szeroko rozumiany proces poprawy dostępności miasta dla osób 

starszych, niepełnosprawnych i in. Nota bene, to właśnie kwestie związane z dostępnością zostały 

uznane zarówno za jeden z ważniejszych problemów miasta, a działania służące jej poprawie za 

jedne z najistotniejszych spośród poddanych ocenie. 

Dość powszechnie, za najważniejsze atuty Augustowa, ankietowani uznali walory środowiska 

przyrodniczego oraz posiadanie przez miasto funkcji uzdrowiskowych. To ważna wskazówka do 

dalszych prac nad planowaniem rozwoju miasta. Wyniki te uwzględniono w zarysie wniosku 

poprzez rozszerzenie listy planowanych działań o utworzenie Leśnego Parku Zdrojowego. 

Kolejną kwestią wartą podkreślenia, jest duże znaczenie jakie respondenci przypisali działaniom 

związanym z ochroną zdrowia, w tym w szczególności niesatysfakcjonującym dostępem do usług 

medycznych. Ze względu na systemowy charakter uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki 

medycznej będzie to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów występujących na 

obszarze miasta. 

Przeprowadzone badania ankietowe, pomimo: 

• krótkiego okresu ich realizacji, będącego pochodną dość krótkiego terminu składania 

zarysów projektu,  

• okresu wakacyjnego, generalnie niezbyt sprzyjającego badaniom mieszkańców, 

• względnie trudnej tematyki dotyczącej szeregu uwarunkowań procesów rozwojowych 

miasta, 

• ograniczonemu polu do zmian treści zarysu projektu wynikającego z konieczności 

zachowania powiązań logicznych ciągu problemy > potencjały > działania przy 

jednoczesnym dużym nacisku na wykorzystanie Monitora Rozwoju Lokalnego, jako 

głównego punktu odniesienia, 
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można uznać za udane, z punktu widzenia postawionych przed nim celów. Tymi były, korekta 

zakresu i zasięgu zaplanowanych przez Urząd Miejski w Augustowie działań oraz poinformowanie 

jak najszerszego grona interesariuszy o prowadzonych przez Urząd, w ramach naboru do 

Programu Rozwój Lokalny, działaniach. 


