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RAPORT

Z konsultacji społecznych dotyczących potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice

W dniach 2019-10-29 - 2019-11-12 wśród pełnoletnich mieszkańców gminy przeprowadzona
została ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice. W celu
poznania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy przeprowadzone zostały konsultacje, w
oparciu o badanie ankietowe pt. Ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Leśniowice. Uczestnicy mogli wziąć udział w ankiecie w formie tradycyjnej, ale również
badanie przeprowadzono z użyciem platformy partycypacji społecznej. Formularze ankiety
były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice, do wydruku na stronie internatowej
Urzędu Gminy Leśniowice oraz BIP. Ankieta była anonimowa

Podstawa prawna: Na podstawie art. 30 ust. l 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. póz. 506 z późn. zm.), Uchwały Nr
IY/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. póz. 1054 iż 2019 r. póz. 4012), oraz Zarządzenia Nr 11172019 Wójta Gminy
Leśniowice z dnia 28 października2019 r.

WYNIKI BADANIA

Liczba uczestników:
Pytanie
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Odpowiedzi

1 .Czy uczestnictwo w życiu kulturalnym i korzystanie z oferty kulturalnej jest dla
Pani7Pana istotne?

a.Tak
b.Nie
c. Trudno powiedzieć
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2.Czy uważa Pan7Pani,że w Gminie Leśniowice potrzebny jest dom kultury w odrębnym
budynku?

a.Tak
b.Nie
c. Trudno powiedzieć
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3.K.tóry 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.
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4. Jak często korzysta Pani7Pan z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach?

a.l raz w miesiącu lub częściej.
b. Co najmniej raz na kwartał.
c. Rząd ziej
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d. Nie korzystam z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśni o wicach.

17

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
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6. Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną w Gminie?
a. Bardzo dobrze
b. Dobrze
c.Zle
d. Bardzo źle
e.Nie mam zdania
f. Inne
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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.
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8.Z jakich form rozwijania własnych zainteresowań chciałaby Pani/Pan lub/ i członkowie
Pani/Pana rodziny korzystać?

a. Koła zainteresowań
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
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().Plcć
a. Kobieta
b. Mężczyzna
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lO.Wiek
a. 19 -29 lat
b.30 -45 lat
c. 46 -60 lat
d. Powyżej 61 lat
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W badaniu w większości (93%) udział wzięły osoby, które deklarują, że uczestnictwo w życiu
kulturalnym jest dla nich ważne. Można założyć, że są to osoby świadome potrzeb kulturalnych
i znające aktualną sytuację kultury w Gminie Leśniowice. Ponad 93% ankietowanych
wskazało, że Gminie Leśniowice potrzebny jest placówka kultury, która będzie miała siedzibę
w odrębnym budynku. Prawie 80% badanych jako potencjalną lokalizacje wskazało budynek
zajmowany obecnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednocześnie tylko 20%
ankietowanych uznało, że obecny stan budynku jest zadawalający i nie wymaga żadnych prac
remontowych. Mieszkań w więkoszści dobrze ocenili ofertę wydarzeń kulturalnych w Gminie,
przy czym 46% zadeklarowało, że nie uczestniczy w wydarzeniach z powodu ich lokalizacji.
Należy dodać, że brak zaplecza powoduje, że obecnie SOK w Leśniowicach opiera swoją
działalność na organizacji wydarzeń plenerowych, które są lokalizowane przy zbiorniku
Maczuły. Wszelkie działalność warsztatowa i szkoleniowa ośrodka realizowana jest wyłącznie
projektowo i opiera się o partnerstwa w lokalnymi KGW, które użyczają świetlic wiejskich do
prowadzenia działań. Należy podkreślić, że uczestnicy badania wskazali, że są zainteresowani
rozwijaniem swoich zainteresowań. Szczególnie ofertą zajęć dodatkowych, realizowanych w
formie stacjonaranej, w ramach działalności bieżącej SOK, jako kursy tańca, plastyczne,
rękodzielnicze. Ponadto badani wskazali na potrzebę organizacja zajęć wykorzystujących
techniki cyfrowe, multimedialne czy organizowania zajęć z robotyki. Tylko 8% ankietowanych
wybrało odpowiedź, że nie chcą rozwijać pasji lub zainteresowań.

57% ankietowanych to kobiety, co w pełni odzwierciedla strukturę płci w Gminie. Największa
grupa ankietowanych, 32%, to osoby w wieku 60+, 30% stanowili mieszkańcy w wieku 46 -60
lat, 26% to osoby w wieku 30 -45 lat. Najmniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku -
19 -29 lat - tylko niecałej 10%. Taki rozkład również odpowiada strukturze demograficznej
Gminy.

Badanie jednoznacznie wskazuje, że niedostateczne zaplecze lokalowe jest ważną przyczyną
ograniczającą uczestnictwo w życiu kulturalnym gminy. Utworzone Centrum Kultury
i Dziedzictwa rozwiąże problem w tym zakresie i odpowie na potrzeby mieszkańców dotyczące
sfery kultury. W Centrum Kultury i Dziedzictwa znajdą swoje miejsce różne grupy wiekowe.
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