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WPROWADZENIE 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne 

w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał 

oczekiwań poszczególnych grup, do których jest adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale 

także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość 

zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą się jednak 

tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

 

OSOBY/PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

SPOŁECZNYCH 

Do udziału w konsultacjach społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Gogolin na lata 2016-2023 zaproszono wszystkich zainteresowanych w tym m.in.: mieszkańców, 

przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, 

wspólnoty mieszkaniowe. 

TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Konsultacje odbyły się od 15 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021r. do godziny 15.30  

 

FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, konsultacje społeczne przeprowadzone zostały 

w następujących formach: 

 zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie; 

 Badania sondażowego w formie ankiety on-line. 
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PRZEBIEG KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH 

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi. 

 

BADANIE SONDAŻOWE – WYNIKI BADANI 

Badanie sondażowe przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu ankiety on-line, do której link 

udostępniony został m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Gogolinie. W ankiecie wzięły udział 204 osoby. Ankieta składała się z dwóch głównych 

modułów oraz metryczki. Pierwszy moduł odnosił się do oceny potrzeby włączenia do LPR 

nowych projektów rewitalizacyjnych, drugi natomiast do ewaluacji - oceny realizacji i 

znajomości projektów realizowanych w ramach obecnie obowiązującego LPR (lista projektów 

podstawowych). 

Tabela 1. Metryka 

Wyszczególnienie Częstość Odsetek 

Płeć 
Kobieta 104 51,0% 

Mężczyzna 100 49,0% 

Wiek 

16-18 lat 35 17,2% 

19-24 lat 18 8,8% 

25-34 lat 32 15,7% 

35-44 lat 63 30,9% 

45-54 lat 35 17,2% 

55-64 lat 9 4,4% 

65 i więcej lat 12 5,9% 

Wykształcenie 

Gimnazjalne 11 5,4% 

Podstawowe 16 7,8% 

Zasadnicze zawodowe 19 9,3% 

Średnie lub/i policealne 47 23,0% 

Wyższe licencjackie 29 14,2% 

Wyższe magisterskie 82 40,2% 

Status 
zawodowy 

Student/uczeń 47 23,0% 

Pracujący 121 59,3% 

Przedsiębiorca (działalność gospodarcza) 23 11,3% 

Emeryt/rencista 12 5,9% 

Bezrobotny/poszukujący pracy 1 0,5% 

Czy mieszka 
Pan(-ni) na 
obszarze 
rewitalizacji? 

Tak 141 69,1% 

Nie 41 20,1% 

Nie wiem 22 10,8% 
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Podczas badania interesariusze oceniali potrzebę realizacji poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych. Ocenie poddano sześć projektów: 

 Miejsce rekreacji dla seniorów – proponowany projekt jest odpowiedzią na 

zdiagnozowany problem dotyczący potrzeby poprawy warunków zdrowotnych 

seniorów, zagospodarowania ich czasu wolnego i zwiększenia kontaktu z wnukami. 

Zakres zadań w ramach tego projektu obejmuje utworzenie miejsca przyjaznego 

seniorom i ich wnukom, gdzie możliwa będzie realizacja zdrowego wypoczynku 

z elementem sportu. 

 Cykl spotkań integracyjnych dla seniorów – propozycja projektu wynika z potrzeby 

zagospodarowania czasu wolnego seniorów i rozwijania ich aktywności fizycznej. 

Zakres zadań do realizacji w ramach tego projektu obejmuje organizację wiosenno-

letnich spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu. 

 Rowery dla każdego – proponowany projekt wynika z faktu, iż zdiagnozowano potrzebę 

umożliwienia dostępu do nowoczesnego sprzętu dla osób, które takowego nie 

posiadają, co pozwoliłoby rozwinąć umiejętności i pasje rowerowe. Zakres zadań do 

realizacji w ramach tego projektu obejmuje kompleksową organizację wypożyczalni 

rowerowego sprzętu sportowego, w tym zakup i umożliwienie korzystania ze sprzętu 

mieszkańcom. 

 Poprawa warunków do rekreacji przez stworzenie naturalnych osłon przed słońcem 

i wiatrem – propozycja projektu rewitalizacyjnego jest odpowiedzią na dostrzegalną 

potrzebę poprawy warunków otoczenia oraz stworzenia korzystniejszych warunków do 

uprawiania sportu i rekreacji. Zakres zadań do realizacji w ramach projektu obejmuje 

nasadzenie przy placach zabaw i obiektach sportowych drzew lub pnącz 

zapewniających ochronę przed słońcem i wiatrem. 

 Gogolin na kole – proponowany projekt miałby stanowić rozwiązanie problemu, jakim 

jest brak zajęć sportowych, rowerowych dla dzieci i młodzieży. Propozycja byłaby 

również odpowiedzią na nasilone problemy w sferze społecznej oraz zdegradowany 

i niezagospodarowany stan przestrzeni. Zakres zadań do realizacji w ramach projektu 

obejmuje organizację zajęć sportowych, zawodów rowerowych oraz nauki jazdy na 

pumptruck’u. 

 Budowa pumptruck’u w Gogolinie – proponowany projekt byłby kolejną odpowiedzią 

na nasilone problemy w sferze społecznej oraz zdegradowany i niezagospodarowany 

stan przestrzeni, jak również na brak zajęć sportowych i rowerowych dla dzieci 

i młodzieży. Zakres zadań do realizacji w ramach projektu obejmuje budowę 

pumptruck’u w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej. 
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Najczęściej jako potrzebny oceniano ostatni z ww. projektów – „Budowę pumptruck’u 

w Gogolinie” – potrzebę realizacji tego projektu dostrzega 86,8% respondentów. Nieco rzadziej 

wskazywano także na potrzebę realizacji projektu „Rowery dla każdego” (79,4%) oraz „Gogolin 

na kole” (77,5%). Najmniejsze potrzeby odnotowano natomiast w przypadku dwóch 

pierwszych projektów, które skierowane są do seniorów. Należy jednak mieć na uwadze, że 

może to wynikać z faktu, iż seniorzy stanowili tylko nieliczną grupę respondentów. 
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Potrzebę realizacji projektu „Miejsce rekreacji dla seniorów” deklarowały przede wszystkim 

osoby w wieku 65 i więcej lat (91,7%), a także respondenci legitymujący się wykształceniem 

wyższym – magisterskim (69,5%) lub licencjackim (62,1%). Wśród respondentów, którzy nie 

zamieszkują obszaru rewitalizacji, nieco ponad 80% uważa, że projekt ten jest potrzebny. 

Jednocześnie tylko co piąty (21,3%) student/uczeń dostrzega potrzebę realizacji tego projektu.  

 

*Grupa liczy mniej niż 15 respondentów.  
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Podobnie jak w przypadku „Miejsca rekreacji dla seniorów”, projekt rewitalizacyjny „Cykl 

spotkań integracyjnych dla seniorów” uznawany jest jako potrzebny przede wszystkim przez 

osoby w wieku co najmniej 65 lat (83,3%), osoby z wykształceniem wyższym magisterskim 

(65,9%) oraz kobiety (61,5%). Osoby mieszkające poza obszarem rewitalizacji często również 

dostrzegały potrzebę realizacji tego projektu (75,6%). W grupie uczniów i studentów tylko 

nieliczni określali ten projekt jako potrzebny (14,9%). 

 

*Grupa liczy mniej niż 15 respondentów.  
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Potrzeba realizacji projektu „Rowery dla każdego” zauważalna jest szczególnie w grupie osób 

powyżej 64 roku życia (91,7%) oraz w grupie osób w wieku od 25 do 34 lat (90,6%). W grupie 

kobiet potrzeba realizacji tego projektu zauważana była częściej aniżeli w grupie mężczyzn 

(odpowiednio: 91,3% oraz 67,0%). Projekt często określany był jako potrzebny przez osoby 

z wykształceniem wyższym oraz średnim lub policealnym. 

 

*Grupa liczy mniej niż 15 respondentów. 
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„Poprawa warunków do rekreacji przez stworzenie naturalnych osłon przed słońcem i wiatrem” 

to projekt, który za potrzebny uznawali przede wszystkim respondenci w wieku od 25 do 34 lat 

(84,4%) oraz od 19 do 24 lat (83,3%). Potrzebę realizacji tego projektu często dostrzegały także 

osoby z wykształceniem średnim lub policealnym (89,4%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym 

(81,8%), jak również osoby pracujące (82,6%).  

 

*Grupa liczy mniej niż 15 respondentów. 
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Potrzeba realizacji projektu „Gogolin na kole” dostrzegana jest przede wszystkim wśród osób 

w wieku od 19 do 54 roku życia (od 80,0% do 88,9%), przy czym najwyższy odsetek odpowiedzi 

twierdzących odnotowano w przypadku respondentów w wieku od 19 do 24 lat (88,9%). Projekt 

ten jako potrzebny często określano w grupie osób z wyksztalceniem gimnazjalnym (90,9%) 

i wyższym licencjackim (89,7%). 

 

*Grupa liczy mniej niż 15 respondentów. 
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Wszyscy respondenci posiadający wykształcenie gimnazjalne i podstawowe uważają, że 

projekt „Budowa pumptrack’u w Gogolinie” jest potrzebny. Taką deklarację złożyli również 

niemal wszyscy (97,1%) ankietowani w najmłodszej grupie wiekowej, tj. osoby w wieku od 16 

do 18 lat. 

 

*Grupa liczy mniej niż 15 respondentów. 
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Analizując wyniki badania w odniesieniu do już zrealizowanych projektów, można zauważyć, 

że o realizacji pięciu projektów wiedziało ponad 50% badanych. Najczęściej rozpoznawalnym 

projektem był projekt związany z budową Centrum Przesiadkowego w Gogolinie (82,4% 

odpowiedzi twierdzących), a zatem projekt infrastrukturalny. Zdecydowanie rzadziej 

respondenci wskazywali na projekty miękkie - społeczne tj. Utworzenie Centrum Inicjatyw 

społecznych i kulturalnych w Gogolinie, Poprawa kondycji psychofizycznej mieszkańców, 

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Związane 

jest do z zakresem tych projektów i ograniczoną grupą odbiorców tych projektów. 

 

Respondenci, którzy znali poszczególne zrealizowane projekty ocenili czy były one potrzebne. 

Podobnie jak w odniesieniu do rozpoznawalności projektów tak i potrzeba lepiej oceniona 

została wśród projektów twardych (infrastrukturalnych) tj. Budowa Centrum Przesiadkowego w 

Gogolinie, Budowa skrzyżowania dwupoziomowego nad linią E30 (wiadukt/tunel).  
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„Ogród miejski w Gogolinie"

Budowa mieszkań socjalnych w centrum miasta

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

Utworzenie Centrum Inicjatyw społecznych i
kulturalnych w Gogolinie

Poprawa kondycji psychofizycznej mieszkańców

Reintegracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Czy słyszał(a) Pan(i) o realizacji projektu … ?

Tak Nie
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PODSUMOWANIE 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi ze strony 

interesantów do projektu aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji miasta Gogolin na lata 

2016-2023.  

Badanie ilościowe przeprowadzono przy użyciu ankiety internetowej na próbie 204 osób. Jego 

wyniki wskazują, iż w opinii ankietowanych najbardziej potrzebne są projekty rewitalizacyjne: 

„Budowa pumptruck’u w Gogolinie”, „Rowery dla każdego” oraz „Gogolin na kole”.  

Dostrzega się niepokojąco niski udział seniorów w badaniu, co może świadczyć o tym, że forma 

realizacji sondażu nie była adekwatna dla wszystkich grup interesariuszy. Istotnym jest, aby w 

kolejnych tego typu badaniach uwzględniać zdywersyfikowane sposoby dotarcia 

umożliwiające udział w badaniu wielu różnym grupom interesariuszy. 
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kulturalnych w Gogolinie

Poprawa kondycji psychofizycznej mieszkańców

Reintegracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Czy uważa Pan(i), że realizacja projektu 
była potrzebna … ?

Tak Nie


