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1. Gmina Oleśnica w oczach mieszkańców – raport
z badań ankietowych
W ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020, podjęte zostały
działania mające na celu zdiagnozowanie opinii społeczności lokalnej na temat Ŝycia w gminie
Oleśnica i róŜnych jej aspektów funkcjonowania. W tym celu przeprowadzone zostały badania
ankietowe w oparciu o przygotowany kwestionariusz.

Badania miały na celu przynieść odpowiedź na kluczowe pytania:
•

Jaka jest w odczuciu mieszkańców jakość Ŝycia w gminie Oleśnica?

•

Jak mieszkańcy oceniają poszczególne aspekty funkcjonowania gminy Oleśnica?

•

Jak mieszkańcy gminy Oleśnica oceniają swoją aktywność społeczną?

•

Czy mieszkańcy gminy Oleśnica utoŜsamiają się ze swoją gminą?

•

Czy mieszkańcy gminy Oleśnica angaŜują się w Ŝycie gminy?

Analiza uzyskanych na drodze badań danych stanowi uzupełnienie diagnozy gminy Oleśnica,
opracowanej

na

podstawie

opracowania

zastanych

danych

statystycznych

oraz

spotkań

z mieszkańcami gminy. Przeprowadzenie szczegółowych badań ankietowych było wskazane, ze
względu na bogactwo problemów jak i zasobów, które wpisują się w charakter jednostki samorządu
terytorialnego jaką jest gmina Oleśnica.

Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem dobór próby opartej o dostępność respondentów.
Ankiety rozmieszczone były w Urzędzie Gminy Oleśnica oraz jednostkach pomocniczych takich jak
Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkołach podstawowych
i

gminnym

gimnazjum.

Wypełnione

kwestionariusze

ankietowe

moŜna

było

zostawiać

w oznakowanych skrzynkach, rozmieszczonych w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica oraz jednostkach
pomocniczych. Mieszkańcy gminy mogli równieŜ oddawać wypełnione ankiety sołtysom oraz
przekazywać je konsultantom podczas warsztatów Konwentu Rozwoju Strategicznego Gminy.
Ponadto rozesłanych zostało 100 kwestionariuszy ankietowych skierowanych do przedsiębiorców
(wysyłka zarówno drogą pocztową jak i elektroniczną) oraz do organizacji pozarządowych
działających na obszarze gminy. Liczba ankiet przesłanych przez przedsiębiorców i organizacje
pozarządowe

była

niewielka

(6

kwestionariuszy

dostarczyły

organizacje

pozarządowe

i 3 przedsiębiorcy), odpowiedzi tych podmiotów zostały włączone do zestawienia ankiet wypełnianych
przez mieszkańców gminy.

W trakcie badań uzyskano 206 wypełnionych kwestionariusz. Dane pozyskane z badań po
wprowadzeniu do arkusza kalkulacyjnego, zostały przeanalizowane. Analiza danych ilustrowana jest
wykresami graficznymi, które zamieszczane są poniŜej analizowanego zagadnienia. Dane
przedstawione są najczęściej w postaci procentowej. Suma liczb procentowych danego wykresu moŜe
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być większa lub mniejsza niŜ 100% o jeden punkt procentowy, wynika to z zaokrąglania obliczeń
dokonywanych automatycznie przez wykorzystywany arkusz kalkulacyjny.

2.

Struktura badanej próby

W badaniu wzięło udział 120 kobiet (63%) oraz 70 męŜczyzn (37%). W szesnastu kwestionariuszach
była respondenci nie określono płci (w liczbie tej zawarte jest teŜ 6 ankiet przesłanych przez
organizacje pozarządowe i 3 przez przedsiębiorców).
Wśród badanych, największą reprezentację stanowili respondenci w wieku 45 – 54 lat, 35 – 44 lat oraz
25 – 34 lat. Najmniej licznie reprezentowane były grupy osób najstarszych, powyŜej 65 lat, oraz
najmłodszych, będących w wieku poniŜej 18 lat.
Strukturę próby ze względu na wiek przedstawia Wykres 1.
Wykres 1 Struktura próby ze względu na wiek

Pod

względem

wykształcenia

najliczniejszą

grupę

osób

stanowili

mieszkańcy

gminy

Oleśnica z wykształceniem zawodowym, tj. 38% badanych. Najmniej liczną grupą osób byli
mieszkańcy posiadający wykształcenie niepełne podstawowe (5%). Wśród osób badanych nie
pojawiali się respondenci określający w kwestionariuszu swoje wykształcenie jako wyŜsze.
Strukturę próby ze względu na wykształcenie przedstawia Wykres 2.
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Wykres 2 Struktura próby ze względu na wykształcenie

Udzielając odpowiedzi na pytania o aktywność zawodową, większość respondentów określiła się jako
osoby zatrudnione u pracodawcy (41%). Następne w kolejności były odpowiedzi osób określających
się jako rolnicy (17%) oraz przebywających na emeryturze lub rencie (12%).
Strukturę próby ze względu na zatrudnienie przedstawia Wykres 3.
Wykres 3 Struktura próby ze względu na zatrudnienie

Większość respondentów jako miejsce pracy wskazała gminę Oleśnica, mieszkańcy ci stanowią 53%
ankietowanych. Mniejsza część osób badanych jako miejsce pracy określa miasto Oleśnica (30%).
Jeszcze mniejszy odsetek badanych pracuje we Wrocławiu (15%).
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Strukturę próby ze względu na miejsce pracy przedstawia Wykres 4.

Wykres 4 Struktura próby ze względu na miejsce pracy
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3. Ocena poszczególnych obszarów funkcjonowania
gminy Oleśnica
3.1. Poczucie związania z miejscem zamieszkania i ocena rozwoju gminy
Oleśnica

Poczucie związku z gminą Oleśnica jako miejscem zamieszkania badane było za pomocą trzech
wskaźników: zadowolenia z zamieszkania w gminie, poczucia związku z miejscem zamieszkania oraz
deklarowanej chęci wyprowadzki w przypadku znalezienia atrakcyjnej pracy poza gminą Oleśnica.
Zdecydowana większość mieszkańców (89%) deklaruje zadowolenie z Ŝycia w gminie Oleśnica. DuŜa
liczba respondentów czuje się związana równieŜ ze swoją miejscowością zamieszkania (93%).
Wskaźnik trzeci, dotyczący ewentualności wyprowadzki z gminy w związku z podjęciem atrakcyjnej
pracy poza jej obszarem, dostarczył bardziej rozłoŜonej struktury odpowiedzi. Większość
respondentów chciałaby się wyprowadzać z gminy (38%), jednak 34% ankietowanych nie wyraŜa
chęci przeprowadzki, w przypadku znalezienie dobrego zatrudnienia. Dla duŜej części respondentów
(28%) znalezienie odpowiedzi na to pytanie było trudne.
Analiza odpowiedzi wskazuje, Ŝe badani mieszkańcy gminy Oleśnica na ogół są zadowoleni z faktu
zamieszkiwania w gminie i czują się z nią związani. Kwestie ekonomiczne, związane z posiadaniem
atrakcyjnej pracy mogłyby skłonić część badanych do opuszczenia gminy, jednak niewiele mniejsza
grupa respondentów nie wyraziła pragnienia poczynienia takich działań.
Strukturę odpowiedzi pokazuje poniŜszy wykres.
Wykres 5 Poczucie związania z miejscem zamieszkania
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MoŜna stwierdzić, Ŝe mieszkańcom gminy Oleśnica zaleŜy na rozwoju gminy, dostrzegają teŜ oni
rozwój gminy w ostatnich latach. Większość ankietowanych mieszkańców uwaŜa, Ŝe w ostatnich
5 latach gmina się rozwinęła, takich odpowiedzi udzieliło 78% respondentów. Niemal wszyscy badani
deklarują, Ŝe zaleŜy im na rozwoju gminy (98%). Prawie wszyscy respondenci (98%) zadeklarowali
teŜ, Ŝe zaleŜy im na rozwoju miejscowości w której mieszkają. Odpowiedzi te zobrazowane są na
wykresie 6.
Wykres 6 Poczucie rozwoju gminy Oleśnica

3.2. Ocena opieki zdrowotnej, pomocy społecznej w gminie Oleśnica oraz
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Mieszkańców poproszono o ocenę dostępności do słuŜby zdrowia, zarówno lekarzy pierwszego
kontaktu jak i lekarzy specjalistów w gminie. Większość respondentów wskazała, Ŝe mogą skorzystać
z usług lekarza pierwszego kontaktu (57%). Odpowiedzi przeciwnych udzieliło 25% respondentów.
Ocena moŜliwości skorzystania z usług lekarzy specjalistów w gminie, w opinii mieszkańców, jest
negatywna, 50% z nich odpowiedziało, Ŝe nie moŜe skorzystać z ww. usług. Pozytywnych odpowiedzi
udzieliło 23% badanych. Zapytano o moŜliwość przeprowadzenia podstawowych badań w gminie,
większość respondentów (61%) odpowiedziało, Ŝe istnieje taka moŜliwość.
Analiza odpowiedzi w obszarze opieki zdrowotnej wskazuje, Ŝe w opinii mieszkańców, potrzeby
usługowe związane z dostępem do lekarzy pierwszego kontaktu są zaspokojone, jednak występują
trudności z dostaniem się do lekarzy specjalistów. Mieszkańcy pozytywnie oceniają moŜliwość
zrobienia podstawowych badań medycznych w gminie.
Strukturę odpowiedzi przestawia Wykres 7.
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Wykres 7 Ocena opieki zdrowotnej w gminie

Zbadano opinie mieszkańców gminy Oleśnica na temat funkcjonowania pomocy społecznej,
występowania barier dla niepełnosprawnych oraz poczucia bezpieczeństwa w gminie. Na pytanie czy
potrzebujący w gminie Oleśnica otrzymują wystarczającą pomoc społeczną, prawie połowa
respondentów odpowiedziała, Ŝe nie wie (49%). Twierdzące odpowiedzi zaznaczyło 35%
respondentów. Pytanie o to, czy gmina jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych, dostarczyło
bardziej równomiernie rozłoŜonych odpowiedzi, o tym Ŝe jest przyjazna przekonanych jest 28%
respondentów, przeciwnego zdania jest 34% ankietowanych, natomiast 37% nie potrafi tego określić.
Analiza powyŜszych odpowiedzi moŜe wskazywać na brak wiedzy większości ankietowanych na temat
funkcjonowania pomocy społecznej i przystosowania gminy dla osób niepełnosprawnych ze względu,
na to, Ŝe problemy takie nie dotyczą bezpośrednio tych mieszkańców.
Większość badanych mieszkańców uwaŜa, Ŝe gmina jest miejscem bezpiecznym, takich odpowiedzi
udzieliło 63% respondentów. W swojej miejscowości bezpiecznie czuje się 84% ankietowanych.
Strukturę odpowiedzi dotyczących obszaru pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa w gminie
przedstawia Wykres 8
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Wykres 8 Ocena pomocy społecznej i bezpieczeństwa w gminie

3.3. Ocena poziomu edukacji i moŜliwości kształcenia się w gminie
Oleśnica
Mieszkańców gminy zapytano o to, czy ich dzieci uczęszczają do szkół w gminie Oleśnica,
z czego 29% badanych odpowiedziało twierdząco, natomiast 47% respondentów odparło, Ŝe ich
dzieci nie uczęszczają do szkół na terenie gminy. Część ankietowanych odpowiedziała, Ŝe pytanie ich
nie dotyczy, co moŜe świadczyć o tym, Ŝe nie posiadają dzieci lub ich dzieci nie są juŜ objęte
obowiązkiem szkolnym.
Strukturę odpowiedzi na pytanie przedstawia poniŜszy wykres.
Wykres 9 Czy dzieci uczęszczają do szkół w gminie

Większość mieszkańców, których pozytywnie ocenia poziom kształcenia w szkołach w gminie
Oleśnica. O wysokim poziomie kształcenia przekonanych jest 64% respondentów. Poziom
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wyposaŜenia szkół jest oceniany równie wysoko, 59% respondentów ocenia go dobrze i bardzo
dobrze. Mieszkańcy zapytani zostali równieŜ o wyposaŜenie szkół w sprzęt komputerowy i dostęp do
Internetu. W tym obszarze dominują równieŜ odpowiedzi pozytywne, 70% ankietowanych dobrze
oceniło tą sferę. Analiza odpowiedzi pozwala wnioskować, Ŝe mieszkańcy gminy Oleśnica są
zadowoleni z funkcjonowania edukacji dzieci i młodzieŜy w gminie.
Strukturę ocen poziomu kształcenia i wyposaŜenia szkół przedstawia Wykres 10.
Wykres 10 Ocena poziomu szkół i ich wyposaŜenia

PoniŜszy Wykres 11 Ocena szkół przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół w gminie
Oleśnica przedstawia ocenę poziomu kształcenia i wyposaŜenia szkół przez rodziców, których dzieci
uczęszczają do szkół na terenie gminy, czyli respondentów, którzy najlepiej powinni orientować się w
zakresie poziomu edukacji w gminie. W tym przypadku dominują równieŜ odpowiedzi pozytywne.
Poziom kształcenia dobrze ocenia 76% respondentów, natomiast 73% z nich zadowolona jest z
wyposaŜenia szkół. Znaczna większość ankietowanych, aŜ 80% dobrze i bardzo dobrze ocenia
poziom informatyzacji gminnych szkół.
Wykres 11 Ocena szkół przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół w gminie Oleśnica
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Mieszkańcy zapytani o moŜliwość dokształcania się przez osoby dorosłe w gminie, udzielili
zróŜnicowanych odpowiedzi, 35% z nich odpowiedziało, Ŝe ma moŜliwość podnoszenia kwalifikacji
w gminie, 35% udzieliło przeciwnej odpowiedzi. Trudność w ustosunkowaniu się do tej kwestii wyraziło
29% ankietowanych. Odpowiedzi te świadczyć mogą o braku wiedzy na temat moŜliwości
podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe w gminie Oleśnica, a takŜe potrzeb w tym zakresie.
W gminie Oleśnica nie istnieją szkoły dla dorosłych. Obszary wiejskie charakteryzują się mniejszą
liczbą propozycji podnoszenia kwalifikacji niŜ obszary miejskiej.
Rozkład odpowiedzi na pytanie o moŜliwości dokształcania się dorosłych prezentuje poniŜszy wykres
Wykres 12 Ocena moŜliwości dokształcania się przez osoby dorosłe

3.4. Ocena kultury czasu wolnego i potencjału turystycznego
W ankiecie pojawiły się pytania dotyczące oceny sfery kultury czasu wolnego, w tym moŜliwości
spędzania

czasu

wolnego

w

miejscu

zamieszkania

bądź

miejscu

dobrze

skomunikowanym z miejscem zamieszkania. Badani mieszkańcy gminy Oleśnica uwaŜają, Ŝe dorośli
mają moŜliwość spędzania czasu wolnego poza domem, takich odpowiedzi udzieliło 48%
respondentów. Odpowiedzi negatywnych udzieliło 36% ankietowanych. Na pytanie o moŜliwość
spędzania czasu wolnego przez dzieci, pozytywnych odpowiedzi udzieliło 54% respondentów,
natomiast 33% było przeciwnego zdania.
Analiza odpowiedzi wskazuje, Ŝe większość badanych mieszkańców uwaŜa, Ŝe w gminie Oleśnica
mają spędzania czasu wolnego poza domem. Jednak zauwaŜalne są teŜ głosy mieszkańców, którzy
są

przeciwnego

zdania.

Świadczyć

to

moŜe

o

niedostatecznej

wiedzy

części

mieszkańców o moŜliwościach spędzania wolnego czasu w gminie, bądź nie dość dobrze
dostosowanej do ich potrzeb ofercie kulturalnej i sportowej. Rozkład odpowiedzi na analizowane
powyŜej pytania przedstawia Wykres 13.
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Wykres 13 Ocena moŜliwości spędzania czasu wolnego przez dorosłych i dzieci

Mieszkańcy gminy zapytani zostali o aktywność kulturalną i sportową, wyraŜoną udziałem
w imprezach odbywających się zarówno w gminie Oleśnica jak i pobliskich miastach. Większość
respondentów bierze udział zarówno w imprezach kulturalnych jak i społecznych w gminie, a takŜe
w pobliskich miastach. Rozkład odpowiedzi respondentów przedstawia Wykres 14.
Wykres 14 Udział w imprezach kulturalnych i sportowych w gminie i miastach

Badani mieszkańcy gminy Oleśnica mają trudności z określeniem atrakcyjności turystycznej gminy,
odpowiedzi

o

tym

świadczących

udzieliło

blisko

38%

respondentów.

Przekonanych

o potencjale turystycznym gminy jest 36% badanych, natomiast przeciwnego zdanie jest 25%
respondentów. Takie odpowiedzi świadczyć mogą o braku przekonania lub wiedzy części
mieszkańców, co do potencjału turystycznego gminy Oleśnica, której funkcja turystycznie nie jest dla
nich wyraźnie wyeksponowana. Rozkład opinii na temat atrakcyjności turystycznej gminy obrazuje
poniŜszy wykres.
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Wykres 15 Ocena atrakcyjności turystycznej gminy

3.5. Ocena zaangaŜowania społecznego mieszkańców gminy Oleśnica.
Mieszkańcy zostali zapytani o sposób zaangaŜowania w Ŝycie gminy. Największa grupa mieszkańców
poprzez zaangaŜowanie w Ŝycie gminy określiła udział w wyborach (76%), spotkaniach mieszkańców
(54%),

zainteresowanie

Ŝyciem

gminy

(49%)

oraz

udział

w

festynach,

koncertach

i innych imprezach gminnych (42%). Najrzadziej grupy respondenci jako swój sposób zaangaŜowania
w Ŝycie gminy wskazywali przynaleŜność do Rady Gminy bądź Rady Sołeckiej lub pełnienie funkcji
sołtysa (9%), udział w spotkaniach Rady Gminy Oleśnica (10%) oraz inny sposób zaangaŜowania
(9%). Podawane sposoby zaangaŜowania to: praca w świetlicy wiejskiej, zaangaŜowanie w szkole,
członkostwo w OSP, działalność na rzecz sportu, działalność w grupie odnowy wsi, aktywność w
Polskim Związku Wędkarskim, spotkania z mieszkańcami, prowadzenie piłkarskiego klubu seniora,
organizowanie zajęć plastycznych, przynaleŜność do zespołu wokalnego. RównieŜ 9% respondentów
odpowiedziało, Ŝe nie angaŜują się w Ŝycie gminy (18 osób). PoniŜszy wykres obrazuje rozkład
odpowiedzi na pytanie o zaangaŜowanie mieszkańców w Ŝycie gminy.
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Wykres 16 Sposób zaangaŜowania w Ŝycie gminy

Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców gminy Oleśnica brała czynny udział
w wyborach samorządowych na jesieni 2010 roku - 84%.
Wykres 17 Udział w wyborach samorządowych 2010

Zapytano równieŜ o ewentualność kandydowania do rady gminy oraz do rad sołeckich. Większość
respondentów stwierdziła, Ŝe nie chciałaby kandydować do powyŜszych organów. Chęć wzięcia
czynnego udziału w zarządzaniu gminą bądź wpływu na Ŝycie swojej miejscowości, poprzez pełnienie
oficjalnych funkcji wyraziło 21% ankietowanych. Strukturę odpowiedzi na to pytanie przedstawia
poniŜszy wykres.
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Wykres 18 Chęć kandydowania do rady gminy i rady sołeckiej

Respondentów

zapytano

o

ocenę

poziomu

zaangaŜowania

mieszkańców

gminy Oleśnica

w działania na rzecz jej rozwoju. Większość ankietowanych wypowiedziała się pozytywnie, o poczuciu
zaangaŜowania innych w działalność na rzecz gminy (48%). Tylko 23% osób wypełniających
kwestionariusz jest przekonanych o tym, Ŝe mieszkańcy nie angaŜują się w działania sprzyjające
rozwojowi gminy. Rozkład odpowiedzi przedstawia Wykres 19.
Wykres 19 Poziom zaangaŜowania mieszkańców na rzecz gminy
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3.6. Ocena obszaru gospodarczego gminy Oleśnica
Zbadana została ocena sfery gospodarczej gminy Oleśnica, w tym wysokości bezrobocia. Spora
część respondentów dostrzega problem bezrobocia w gminie, 64% z nich uwaŜa, Ŝe jest ono wysokie
lub bardzo wysokie. Bardzo mała grupa respondentów twierdzi, Ŝe bezrobocie jest niskie (5%). DuŜą
grupę ankietowanych stanowią osoby, które odpowiedziały, Ŝe bezrobocie w gminie jest na poziomie
ani wysokim, ani niskim (31%). Odpowiedzi te mogą sugerować, Ŝe respondenci ci mogą nie być
dobrze zaznajomieni ze specyfika gminnego rynku pracy.
Strukturę odpowiedzi przedstawia poniŜszy wykres.
Wykres 20 Ocena poziomu bezrobocia w gminie

Mieszkańców gminy zapytano o moŜliwość znalezienia atrakcyjnej pracy w gminie Oleśnica,
większość odpowiedzi świadczy o przekonaniu, Ŝe mieszkańcom trudno jest znaleźć dobrą pracę
w gminie (61%) a takŜe w mieście Oleśnica (54%). Ponad połowie respondentów trudno było określić,
czy w gminie łatwo jest utrzymać firmę, 54% z nich zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Świadczyć to moŜe o małej wiedzy na temat moŜliwość załoŜenia firmy i jej dalszego
prosperowania w gminie, co związane jest z tym, Ŝe większość badanych respondentów jest
zatrudniona u pracodawcy. Rozkład odpowiedzi dotyczących moŜliwości znalezienia pracy oraz
łatwości utrzymania firmy w gminie przedstawia wykres Wykres 21.
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Wykres 21 Ocena moŜliwości znalezienia pracy oraz łatwości utrzymania firmy

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące zadowolenia respondentów ze swojej pracy pokazuje, iŜ
większość respondentów (57%) jest zadowolona ze swojej pracy, tylko 8% wyraŜa przeciwne zdanie,
20% badanych mieszkańców nie pracuje.
Wykres 22 Poziom zadowolenia z pracy

Poziom zadowolenia ze swego wynagrodzenia, przez większość mieszkańców gminy jest oceniany
negatywnie, takich odpowiedzi udzieliło 48% spośród ankietowanych, 36% respondentów jest
zadowolonych z osiąganych dochodów, 17% ankietowanych nie potrafiła jednoznacznie wyrazić
swojego zadowolenia z wynagrodzenia i zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć”. Rozkład
odpowiedzi obrazuje Wykres 23.
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Wykres 23 Ocena poziomu zadowolenia z wynagrodzenia

3.7. Ocena moŜliwości zrobienia zakupów i skorzystania z usług na
terenie gminy
Większość mieszkańców uwaŜa, Ŝe w gminie bez problemu moŜna dokonać podstawowych zakupów.
Tak

uwaŜa

86%

respondentów.

Podobnie

pozytywnie

oceniona

została

moŜliwość

skorzystania z podstawowych usług w gminie, choć w tym przypadku liczba odpowiedzi pozytywnych
jest mniejsza i wynosi 66%. Wyniki przedstawiono na poniŜszym wykresie.
Wykres 24 MoŜliwość zrobienia zakupów i skorzystania z usług
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3.8. Ocena obszaru infrastruktury technicznej i komunalnej
W ocenie jakości dróg w gminie Oleśnica przewaŜają oceny negatywne, 58% badanych uwaŜa, Ŝe
stan dróg w gminie jest zły i bardzo zły. DuŜa grupa respondentów nie potrafiła jednoznacznie ocenić
jakości dróg w gminie, wybierając odpowiedź „ani dobrze, ani źle”. Jedynie 15% badanych pozytywnie
oceniało stan dróg. PoniŜej znajduje się rozkład odpowiedzi w formie wykresu.
Wykres 25 Jakość dróg w gminie

Zapytano mieszkańców o moŜliwość dojazdu do innych miejscowości w gminie, przy wykorzystaniu
komunikacji zbiorowej oraz moŜliwość dojazdu do pobliskich miast. Badani mieszkańcy w większości
negatywnie oceniają komunikację zbiorową w gminie. 52% respondentów twierdzi, Ŝe nie moŜe
dojechać do innych miejscowości gminnych korzystając z komunikacji zbiorowej. Przeciwnego zdania
jest 35% badanych. Ocena moŜliwości dojazdu do innych miast jest bardziej zrównowaŜona, zarówno
41% mieszkańców pozytywnie ocenia taką moŜliwość, 39% twierdzi odwrotnie. Rozkład odpowiedzi
obrazuje poniŜszy wykres.
Wykres 26 Dojazd do innych miejscowości
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3.9. Ocena sytuacji mieszkaniowej w gminie Oleśnica
Większość badanych mieszkańców gminy jest zadowolona ze swojej sytuacji mieszkaniowej,
pozytywnych odpowiedzi udzieliło 77% respondentów. Na pytanie dotyczące sytuacji mieszkaniowej
młodych ludzi i moŜliwości znalezienia przez nich domu lub mieszkania w gminie spora grupa
respondentów odpowiedziała negatywnie (47%). DuŜa liczba badanych mieszkańców posiada
ambiwalentne odczucia dotyczące kwestii znalezienia domu lub mieszkania przez ludzi młodych, 36%
respondentów odpowiedziała, Ŝe trudno powiedzieć czy młodzi ludzie mogą znaleźć dom lub
mieszkanie w gminie. Analizowane zagadnienia przedstawia poniŜszy wykres.
Wykres 27 Zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej i ocena moŜliwości znalezienia mieszkania
przez młodych ludzi

3.10. Ocena dostępności internetowych sieci internetowej w gminie
Większość mieszkańców pozytywnie ocenia dostęp do Internetu w gminie Oleśnica i w swoim miejscu
zamieszkania. Pozytywnie obszar ten ocenia odpowiednio 92 i 85% badanych, co widać na poniŜszym
wykresie.
Wykres 28 Dostęp do Internetu w domu i miejscowości
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3.11. Ocena zgazyfikowania i skanalizowania gminy
Znaczna część badanych mieszkańców negatywnie ocenia infrastrukturę kanalizacyjną i gazową
w gminie Oleśnica. 47% badanych mieszkańców źle ocenia poziom skanalizowania gminy. Siecią
kanalizacyjną objęte jest około jednej trzeciej obszaru gminy, z tego moŜe wynikać taka liczba głosów
krytycznych. Niezadowolenie ze słabego zgazyfikowania gminy Oleśnica wyraŜa 54% badanych
mieszkańców.
Strukturę odpowiedzi na pytanie o ocenę poziomu zgazyfikowania i skanalizowania gminy przedstawia
Wykres 29.
Wykres 29 Poziom skanalizowania i zgazyfikowania gminy

3.12. Ocena obszaru ochrony środowiska, czystości i porządku w gminie
Działania władz gminy na rzecz ochrony środowiska badani mieszkańcy oceniają pozytywnie, takie
odpowiedzi pojawiły się w 52% kwestionariuszy. 16% respondentów stwierdziło, Ŝe władze nie
podejmują działań poprawiających ochronę środowiska. DuŜa grupa ankietowanych wykazała
ambiwalentne odczucia w tym obszarze. Rozkład analizowanych odpowiedzi przedstawia Wykres 30.

22

Raport z badań ankietowych
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020

Wykres 30 Działania władz gminy na rzecz ochrony środowiska

40% ankietowanych pozytywnie ocenia estetykę miejsc publicznych w gminie, zauwaŜyć naleŜy, Ŝe
duŜa

grupa

respondentów

miała

trudności

z

jednoznaczną

oceną

estetyki

i czystości miejsc publicznych w gminie. W obszarze środowiska naturalnego ambiwalencja oceny jest
jeszcze bardziej zauwaŜalna, 44% respondentów ani dobrze, ani źle ocenia środowisko naturalne
w gminie. Pozytywnych ocen udzieliło 39% ankietowanych, natomiast 16% respondentów uwaŜa, Ŝe
środowisko naturalne gminy jest zaniedbane. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące estetyki
miejsc publicznych w gminie i stanu środowiska naturalnego przedstawia poniŜszy wykres.
Wykres 31 Estetyka miejsc publicznych i stan środowiska naturalnego
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Zdecydowana większość mieszkańców zauwaŜa, Ŝe w swojej miejscowości mają moŜliwość
segregacji odpadów.
Wykres 32 MoŜliwość segregacji odpadów

Mieszkańcy gminy Oleśnica zostali zapytani o ich własne działania na rzecz ochrony środowiska oraz
o to, czy segregują swoje odpadki. Większość respondentów odpowiedziała, Ŝe segreguje śmieci
(93%). Odpowiedzi na pytanie o udział w akacjach na rzecz ochrony środowiska były
podzielone w zbliŜony

do

siebie

sposób,

46%

respondentów

bierze

udział

w podobnych akcjach, natomiast 54% nie udziela się w ten sposób. Strukturę odpowiedzi na
omawiane pytania przedstawia poniŜszy wykres.

Wykres 33 Segregacja odpadów i działania na rzecz środowiska
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3.13. Ocena zarządzania gminą i pracy Urzędu Gminy Oleśnica
pytania respondenci poproszeni zostali o ocenę zarządzania gminą przez władze oraz funkcjonowanie
Urzędy Gminy Oleśnica. Większość ankietowanych pozytywnie ocenia sposób zarządzania gminą,
takich odpowiedzi było 56%. Negatywne zdanie co do tego obszaru miało 13% badanych. Blisko 31%
respondentów nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z analizy danych wynika, Ŝe
mieszkańcy gminy Oleśnica na ogół są zadowoleni z tego, w jaki sposób władze gminy nią rządzą.
Wykres 34 Zarządzanie gminą przez władze

Większość badanych mieszkańców gminy Oleśnica jest zdania, Ŝe władze dobrze informują
o swoich działania, takich odpowiedzi udzieliło 55% respondentów. 18% ankietowanych uznało, Ŝe
władze za mało informują o poczynaniach w gminie. Z badań wynika, Ŝe mieszkańcy na ogół czują się
dobrze poinformowani o tym, co się w gminie dzieje.
Strukturę odpowiedzi przedstawia Wykres 35 Informowanie o działaniach.
Wykres 35 Informowanie o działaniach
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Spośród badanych mieszkańców gminy, 62% przyznało, Ŝe korzystało w zeszłym roku z usług Urzędu
Gminy Oleśnica.
Wykres 36 Korzystanie w ostatnim roku z usług Urzędu Gminy Oleśnica

Mieszkańcy gminy zostali zapytani o ocenę funkcjonowania Urzędu Gminy Oleśnica, która przez
większość z nich została oceniona dobrze. Takich odpowiedzi udzieliło 60% respondentów,
11% z nich było przeciwnego zdania. Ankietowani nie potrafiący jednoznacznie ocenić tego obszaru
stanowili 28% próby. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe mieszkańcy gminy na ogół są zadowoleni
z funkcjonowania Urzędu Gminy Oleśnica i obsługi interesanta.
Wykres 37 Ocena funkcjonowania Urzędu Gminy Oleśnica

PoniŜszy wykres przedstawia poziom zadowolenia z usług Urzędu Gminy Oleśnica wykazywany przez
klilentów, którzy załatwiali sprawy w Urzędzie w ostatnim roku, czyli posiadają świerze doświadczenia
w konatkcie z pracownikami administracji samorządu lokalnego. Rozkład odpowiedzi zbliŜony jest do
przedstawionego

na

poprzednim

wykresie.

Większość

respondentów

pozytywnie

ocenia

funkcjonowanie Urzędu Gminy Oleśnica, takie odpowiedzi wskazało 71% badanych, którzy korzystali
z usług Urzędu w ostatnim roku.
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Wykres 38 Ocena funkcjonowania Urzędu Gminy Oleśnica przez klientów korzystających w
ostatnim roku
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4.

Wnioski z badań

Przystępując do badań ankietowych postawiliśmy sobie kilka kluczowych pytań, na których
znalezienie odpowiedzi przybliŜyłoby obraz uwarunkowań wewnątrz gminy, jakie rzutują na poczucie
komfortu Ŝycia jej mieszkańców. Analizę zastanych danych statystycznych, mimo Ŝe daje ona
namacalny pogląd na funkcjonowanie gminy, warto uzupełnić o badania opinii ludzi, którzy w danej
jednostce samorządowej mieszkają. WyraŜone w ten sposób opinie mogą wnieść wiele do procesu
diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej analizowanej gminy.
PoniŜej znajdują się wnioski wynikające z odpowiedzi na postawione na wcześniejszym etapie prac
pytania.
•

Jaka jest w odczuciu mieszkańców jakość Ŝycia w gminie Oleśnica?

Mieszkańcy gminy Oleśnica są na ogół zadowoleni z tego, Ŝe Ŝyją w gminie i czują się z nią
związani. Respondenci czują się bezpiecznie w gminie, odczucia te wzrastają jeszcze
w przypadku własnej miejscowości. Ankietowani doceniają aspekty związane z funkcjonowaniem
szeroko rozumianej sfery społecznej gminy (edukacja, kultura, aktywność społeczna). Głosy
negatywne pojawiły się w obszarze bezrobocia i zatrudnienia. Respondenci uwaŜają, Ŝe trudno
jest znaleźć dobrą pracę w gminie i mieście Oleśnica.
•

Jak mieszkańcy oceniają poszczególne aspekty funkcjonowania gminy Oleśnica?

Z wypowiedzi mieszkańców gminy wynika, Ŝe są oni bardzo zadowoleni z tego, jak w gminie
funkcjonuje sfera edukacji publicznej. Zarówno poziom edukacji w szkołach jak i stopień ich
wyposaŜenia zostały ocenione wysoko. Mieszkańcy zadowoleni są równieŜ z oferty kulturalnej
i sportowej oraz aspektów kultury czasu wolnego w gminie. Respondenci doceniają moŜliwość
skorzystania z lekarza pierwszego kontaktu i zrobienia podstawowych badań w gminie,
zaznaczając jednocześnie, Ŝe nie dość dobry jest dostęp do lekarzy specjalistów.
W sferze infrastruktury technicznej, w opiniach respondentów powszechny jest dostęp do Internetu
i

zadowolenie

ze

swojej

sytuacji

mieszkaniowej,

choć

zwrócona

została

uwaga

na

problemy z moŜliwością znalezienia mieszkania przez ludzi młodych. Negatywnie oceniony został
stan dróg w gminie oraz niewystarczające skanalizowanie i gazyfikacja gminy.
Badani mieszkańcy wyrazili zadowolenie z funkcjonowania sfery środowiskowej gminy, równieŜ
estetyki i czystości oraz segregacji odpadów. Jednocześnie spory odsetek respondentów nie
dostrzega potencjału turystycznego gminy.
Mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się o władzach gminy, zarządzaniu gminą oraz
funkcjonowaniu Urzędu Gminy Oleśnica.
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•

Jak mieszkańcy gminy Oleśnica oceniają swoją aktywność społeczną i zaangaŜowanie
w Ŝycie gminy?

Badani mieszkańcy gminy Oleśnica wysoko oceniają swoje zaangaŜowanie w działalność na rzecz
gminy i aktywność społeczną. Mimo to głównym przejawem ich aktywności jest udział w wyborach i
imprezach gminnych. Większość ankietowanych brała udział w wyborach samorządowych 2010
roku. Tylko nieliczni rozwaŜają najaktywniejszą formę zaangaŜowania się w Ŝycie społeczne moŜliwość kandydowania do rady gminy bądź rad sołeckich, zadowalając się tylko czynnym
prawem wyborczym.
Część badanych mieszkańców działa społecznie na rzecz swojej wsi lub gminy i działa
w organizacjach formalnych bądź nieformalnych.
•

Czy mieszkańcy gminy Oleśnica utoŜsamiają się ze swoją gminą?

MoŜna stwierdzić, Ŝe mieszkańcy utoŜsamiają się z gminą Oleśnica. Są zadowoleni z tego, Ŝe
mieszkają w gminie. Respondenci uwaŜają, Ŝe w ciągu ostatnich 5 lat gmina się rozwinęła.
Mieszkańcom zaleŜy teŜ na dalszym rozwoju zarówno gminy, jaki miejscowości w której mieszkają.
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