
Badania ankietowe

przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców gminy Gruta w sprawie inicjatyw
społecznych przeprowadzanych na terenie gminy

Okres przeprowadzania badania: od 3 marca do 12 marca 2015 r.

Ilość zebranych ankiet: 42

Wyniki poszczególnych pytań zadanych w ankiecie:

A) Ogólna ocena jakości współpracy
1. Czy w ostatnich 24 miesiącach współpracował/a Pan/i z grupą mieszkańców:

a) przy realizacji prac społecznie użytecznych

• Tak • Nie

b) przy realizacji zadań publicznych inicjowanych przez gminę

• Tak • Nie

c) korzystając ze wsparcia niefinansowego samorządu

19%

Tak Nie



2) Jak Pan(i) ocenia intensywność współpracy z samorządem w ostatnich 24 miesiącach w
zakresie wspierania aktywności mieszkańców w omawianej sferze?

l
bardzo duża duża średnia mała Brak

B) Szczegółowa ocena sytuacji w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
3) Czy jest potrzeba wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Pana(i) miejsca

zamieszkania?

• TAK -NIE NIE WIEM

4) Czy istnieje grupa inicjatywna w miejscu Pana(i) zamieszkania, która inicjuje realizację prac
społecznie użytecznych?

33%
45%

• TAK -NIE NIE WIEM



5) Które grupy działań w zakresie aktywności lokalnej są realizowane w miejscu Pana/i

zamieszkania:

TAK "NIE • NIE WIEM



6) Które grupy działań w zakresie aktywności lokalnej mogą być realizowane w miejscu Pana(i)

zamieszkania:
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C) Tryb i kryteria oceny przeprowadzanych prac społecznie użytecznych (inicjatywy lokalnej)

7) Pana(i) zdaniem wniosek o przeprowadzenie prac społecznie użytecznych (inicjatywy
lokalnej) powinien być składany w sposób - /BOI - Biuro Obsługi Interesanta/:
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mejlem Do BOI fax listownie obojętnie

8) Wniosek o przeprowadzenie inicjatywy lokalnej powinien:

a) być wypełniany przez specjalistów
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b) być w miarę prosty, tak aby każdy mógł go

14%

0%

wypełnić

Absolutnie tak • Dobrze by było • Niekoniecznie

Nie • Nie mam zdania
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c) zgodność z planami gminy

l l
Bardzo ważne średnio mało nie mam
ważne ważne ważne zdania

d) stopień skomplikowania inicjatywy lokalnej

Bardzo ważne średnio mato nie mam
ważne ważne ważne zdania

e) stopień już zaangażowanych środków przez inicjatorów

l l
Bardzo ważne średnio mało nie mam
ważne ważne ważne zdania

f) inne /jakie?/: brak wpisów

..'



10) Jakie działanie może dodatkowo poprawić współpracę j.s.t. z mieszkańcami kreującymi diałalność
lokalną:
1. upowszechnienie transportu zbiorowego na terenie gminy.
2. szybkie działanie, brak biurokracji.
3. szkolenia w zakresie inicjatyw lokalnych.
4. wymiana pokrycia dachu i elewacji na zabytkowym budynku w Nicwałdzie (świetlica wiejska).
5. tworzenie tablic historycznych w każdej miejscowości.
6. utworzenie Rady Seniorów.
7. cykl spotkań nt. „Moja Mała Ojczyzna".

Wnioski.

Podczas przeprowadzonych badań ankietowych zebrano 42 ankiety wypełnione. Liczba mieszkańców

gminy wynosi ponad 6.500 osób, dlatego wyników nie należy utożsamiać ze zdaniem wszystkich

mieszkańców. Jednak na podstawie zebranych informacji zauważono pewne trendy, które przyjęto za

obiektywne.

Z przedstawionych wykresów można wysnuć wniosek, że prawie połowa ankietowanych miała styczność

z realizacją inicjatyw lokalnych w postaci prac społecznie użytecznych. Jakkolwiek nie korzystała ze

znaczącej pomocy gminy. Na pytanie o intensywność współpracy z samorządem w zakresie wspierania
aktywności mieszkańców większość ankietowanych odpowiedziała pozytywnie. Ankietowani stwierdzili,
że jest zapotrzebowanie na tego rodzaje prace, a wśród mieszkańców są osoby, które są aktywne na tym

polu.

Najwięcej inicjatyw jest realizowane w zakresie: kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki oraz nauki

i wychowania. Praktycznie ankietowani chcieliby aby wszystkie wymienione grupy działań były
realizowane na ich terenie. Nie było zadanego pytania jakimi działaniami chętnie zająłby się
ankietowany, ponieważ byłaby to deklaracja anonimowa. Natomiast w przypadku formalnego
umożliwienia przez samorząd działania w zakresie inicjatyw lokalnych przez mieszkańców okaże się w

jakim stopniu było to oczekiwanie odpowiedniego zachowania innych mieszkańców, a spodziewana

korzyść z takiego działania przypadłaby ankietowanemu. Ponadto na podstawie dotychczasowej
praktyki można wnosić, że ankietowani nie rozróżniali różnicy między pracami społecznie
użytecznymi, a realizacją zadań publicznych np. przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych

konkursów ofert, powierzenia zadania publicznego przez gminę organizacji pozarządowej lub
realizacji projektów unijnych.

Ankietowani są zdania, że ewentualne wnioski o przeprowadzenie inicjatywy lokalnej powinny być

składane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub mejlowo. Wnioski powinny być proste i łatwe do

wypełnienia przez zainteresowanych bez pośrednictwa urzędnika, czy specjalisty. Kryteria oceny
wniosków powinny uwzględniać wielkość udziałów własnych i gminy, stopień skomplikowania

inicjatywy lokalnej, oraz stopień już zaangażowanych środków przez grupę inicjatywną. Inicjatywa

lokalna powinna być zgodna z planami gminy w konkretnej sferze zadań publicznych. Ankietowani nie

wymienili żadnych innych istotnych kryteriów oceniania wniosków.

Aniketowani wymienili dodatkowe zadania, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy

lokalnej. Wymienione zadania kwalifikują się do już wymienionych grup działań lub można je

realizować w inny sposób- np. poprzez projekty unijne.

Reasumując- mieszkańcy gminy Gruta są obznajomieni z działaniami nazwanymi „inicjatywą lokalną".

Takie działania mają miejsce na dzień dzisiejszy jednak odbywają się w sposób nieformalny i być



może nie są wszystkie odnotowane przez samorząd. Zadaniem samorządu lokalnego jest
sformalizowanie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie w/w wniosków Zespół roboczy opracuje projekt uchwały Rady Gminy Gruta w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w

ramach inicjatywy lokalnej. Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom społecznym. Wnioski z
konsultacji społecznych będą rozważone przy konstruowaniu ostatecznego projektu uchwały.

Gruta, dnia 19 marca 2015 r.

Zespół roboczy:

Edward Kaliński -

Elżbieta Polakowska-Lesińska -

Celestyna Cichocka -
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