
ZARZĄDZENIE NR 111/2019
WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leśniowice dotyczących 
potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice w oparciu o badanie ankietowe 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Gminy Leśniowice z dnia 
29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami gminy Leśniowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 1054 i z 2019 r. poz. 4012) Wójt Gminy 
Leśniowice zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące potrzeb kulturalnych mieszkańców 
Gminy Leśniowice. 

2.  Celem konsultacji jest zbadanie potrzeb kulturalnych mieszkańców i zebranie opinii na temat stanu 
infrastruktury obiektów kultury w Gminie.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 29 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. 

2.  Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie badania opinii mieszkańców 
z wykorzystaniem formularza ankietowego dostępnego do wypełnienia w wersji cyfrowej na Platformie 
Partycypacji Społecznej Gminy Leśniowice https://konsultacje.lesniowice.lubelskie.pl/.

§ 3. 1. Formularz ankietowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 dostępny będzie na stronie Urzędu Gminy 
Leśniowice w zakładce ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Leśniowice w zakładce 
zarządzenia oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice. 

§ 4. Opinie mieszkańców należy składać w terminie do 12 listopada 2019 r. do godziny 15:30 na 
formularzu ankietowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia: 

1) poprzez złożenie formularza ankiety w Sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice; 

2) poprzez wypełnienie ankiety na Platformie Partycypacji Społecznej Gminy Leśniowice 
https://konsultacje.lesniowice.lubelskie.pl/

§ 5. 1. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który podany zostanie do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie go na stronie Urzędu Gminy Leśniowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Leśniowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leśniowice. 

2.  Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Leśniowice. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 111/2019 

Wójta Gminy Leśniowice 

z dnia 28 października 2019 r. 
 
 
 
 

ANKIETA 

dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice 

 

 

Ankieta ma na celu zbadanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Dane 

pozyskane w jej wyniku są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu utworzenia Centrum 

Kultury i Dziedzictwa w Gminie Leśniowice. Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane 

zostaną opracowane w formie zbiorczego podsumowania. Bardzo zależy nam na poznaniu 

Państwa opinii, dlatego prosimy o wypełnienie wszystkich pól ankiety. Ankietę można 

wypełnić na kilka sposobów: 

 https://konsultacje.lesniowice.lubelskie.pl/ biorąc udział w konsultacjach społecznych 

na platformie partycypacji społecznej, 

 drukując formularz ankiety dostępny na stronie internetowej Gminy Leśniowice, po 

wypełnieniu można dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Leśniowice 

w godzinach pracy urzędu,  

 druk formularza ankiety dostępny jest także w sekretariacie Urzędu Gminy 

Leśniowice w godzinach pracy urzędu, gdzie można go wypełnić i zostawić.  

 

 

 

1. Czy uczestnictwo w życiu kulturalnym i korzystanie z oferty kulturalnej jest dla 

Pani/Pana istotne? 

a. Tak  

b. Nie  

c. Trudno powiedzieć 

2. Czy uważa Pan/Pani, że w Gminie Leśniowice potrzebny jest dom kultury  

w odrębnym budynku?  

a. Tak 

b. Nie  

c. Trudno powiedzieć  
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3. Który ze wskazanych budynków, po remoncie i modernizacji, będzie najbardziej 

odpowiadał oczekiwaniom, jakie powinien spełnić nowoczesny gminny ośrodek 

kultury i biblioteka? 

a. Budynek po byłej szkole podstawowej w Teresinie. 

b. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach. 

c. Budynek po byłej szkole podstawowej w Rakołupach. 

4. Jak często korzysta Pani/Pan z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Leśniowicach? 

a. 1 raz w miesiącu lub częściej. 

b. Co najmniej raz na kwartał. 

c. Rzadziej 

d. Nie korzystam z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach. 

5. Czy uważa Pan/Pani że warunki w jakich funkcjonuje obecnie Biblioteka Publiczna 

w Leśniowicach są:  

a.  Odpowiednie, nic nie wymaga zmiany  

b.  Nieodpowiednie, wymagają podjęcia natychmiastowych działań 

c.  Nie mam zadania 

6. Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną w Gminie?  

a. Bardzo dobrze  

b. Dobrze  

c. Źle  

d. Bardzo źle  

e. Nie mam zdania  

f. Inne 

7. Jaka jest najczęstsza przyczyna rezygnacji z udziału w wydarzeniach kulturalnych na 

terenie naszej Gminy?  

a. Brak chęci  

b. Brak pieniędzy  

c. Nieatrakcyjne oferta  

d. Lokalizacja, w jakiej się odbywają 

e. Inne. 

8. Z jakich form rozwijania własnych zainteresowań chciałaby Pani/Pan lub/  

i członkowie Pani/Pana rodziny korzystać?  

a.  Koła zainteresowań  
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b.  Zajęcia dodatkowe organizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury, taneczne, 

plastyczne, rękodzieła.  

c.  Zajęcia i spotkania organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

d.  Zajęcia wykorzystujące techniki cyfrowe, multimedialne, robotykę  

e.  Działalność w stowarzyszeniach  

f.  Samodzielna twórczość  

g.  Nie rozwijam pasji i zainteresowań  

h. Inne 

9. Płeć  

a.  Kobieta  

b.  Mężczyzna 

10. Wiek  

a.  Poniżej 18 lat  

b.  19 - 29 lat 

c.  30 - 45 lat 

d.  46 - 60 lat 

e.  Powyżej 61 lat 
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