Protokół końcowy z konsultacji społecznych
przeprowadzonych na terenie Sołectwa Celestynów w dn.
27.08. – 10.09.2008r.

Zestawienie w tabeli 1 w sposób liczbowy odpowiedzi ankietowanych osób
z podziałem na pytania.
1. Czy uwaŜa Pan/i, Ŝe stan rozwoju (np. infrastruktury: dróg, placów itp.) jest na
takim samym poziomie w części Celestynowa, w której Pan/i mieszka i części za
torami kolejowymi.
2. Czy uwaŜa Pan/i, Ŝe utworzenie sołectw z granicą przebiegającą przez tory
kolejowe moŜe poprawić funkcjonowanie i zwiększyć szanse rozwoju powstałych
sołectw?
3. Czy uwaŜa Pan/i, Ŝe utworzenie odrębnego sołectwa za torami zwiększy
moŜliwości oddziaływania mieszkańców na władze samorządowe?
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4. Czy chce Pan/i mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji samorządowych i
większe moŜliwości kreowania rzeczywistości, która bezpośrednio Pana/Panią
otacza?

Zestawienie pytań i odpowiedzi ankietowanych w procentach.
Tab. 2.
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Wnioski:

• 70% ankietowanych dostrzega róŜnicę w rozwoju infrastruktury
pomiędzy dwoma częściami Celestynowa połoŜonymi po dwóch
stronach torów kolejowych
• 70% ankietowanych widzi w utworzeniu dwóch sołectw z granicą
przebiegającą przez tory kolejowe szansę na lepszy rozwój dwóch
części Celestynowa
• 68% ankietowanych jest zdania, Ŝe otworzenie dwóch sołectw zwiększy
moŜliwości oddziaływania obywateli na władze samorządowe
• 68% ankietowanych chce mieć większy wpływ na podejmowanie
decyzji, które dotyczą otoczenia obywateli

Ankiety wypełniło 63 osoby. Rozdano, wyłoŜono: ok. 140 ankiet. PoniewaŜ
ankiety są anonimowe ankieterzy wychodzili bezpośrednio do obywateli na
ulice Celestynowa, zadając pytania. Chęć udzielania odpowiedzi była dosyć
duŜa. NaleŜy jednak zauwaŜyć następujący fakt: wielu obywateli miało
negatywne skojarzenia, co do utworzenia dwóch sołectw. Natomiast kiedy
ankieterzy wyjaśniali załoŜenia projektu, nie prowadząc przy tym agitacji,
często obywatele zmieniali zdanie, zauwaŜając pozytywne skutki
przedstawianego projektu.

Analizując pytania stawiane w ankiecie, wyraźnie widać, Ŝe pyt. 2 jest
pytaniem decydującym. Pytanie pierwsze moŜe stanowić podstawę do
podjęcia wyboru za lub przeciw utworzeniem dwóch sołectw. Natomiast dwa
pozostałe pytania stanowią tło, a takŜe sprawdzenie, na ile odpowiedzi
ankietowanych osób są konsekwentne.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe ankietowani na pytania odpowiadali szczerze, co
pokaŜe dalsza analiza w zestawieniu z tabelą 2.
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I GRUPA ANKIET:
• 27 osób spośród 63 (43%) widzi wyraźną potrzebę utworzenia dwóch
sołectw, dostrzega róŜnice w rozwoju dwóch części Celestynowa,
akceptuje granicę przebiegającą wzdłuŜ torów kolejowych i sądzi, Ŝe

wprowadzenie dwóch sołectw w Ŝycie
oddziaływania na władze samorządowe.

zwiększy

moŜliwości

• Do tego 8 ankietowanych (13%) prezentuje podobne do
prezentowanych wyŜej poglądy. RóŜnica polega jedynie na tym, Ŝe 8
spośród 63 ankietowanych nie dostrzega róŜnicy w stanie rozwoju
infrastruktury w dwóch częściach Celestynowa. Natomiast zarówno
utworzenie dwóch sołectw, jak i chęć większego wpływu na
podejmowane decyzje w otoczeniu ankietowanych, znajduje
aprobatę.
• W grupie ankietowanych, którzy pomimo pewnych róŜnic w
prezentowanym poglądzie, opowiadają się za utworzeniem dwóch
sołectw jest takŜe 6 ankietowanych (10%). Ta grupa nie chce wpływać
swoją postawą na podejmowane decyzje – nie widzi potrzeby
angaŜowania się w proces decyzyjny w obrębie sołectwa, choć jak
widać dostrzega potrzebę jego powołania.
• ChociaŜ 2 ankietowanych (3%)nie zauwaŜa róŜnicy w rozwoju części
Celestynowa połoŜonych po dwóch stronach torów kolejowych, jest za
utworzeniem dwóch sołectw. NaleŜy mniemać, Ŝe skłaniają ich do
tego inne przyczyny.
• 1 ankietowany (1,5%) nie dostrzega róŜnicy w stanie rozwoju
infrastruktury – jednocześnie uwaŜa, Ŝe warto powołać do Ŝycia dwa
sołectwa, bo to moŜe zwiększyć rozwój nowopowstałych. Ankietowany
takŜe chce mieć większy wpływ na podejmowane decyzje, ale nie
uwaŜa,
by
utworzenie
dwóch
sołectw
pomogło
mu
w tym.
Podsumowując:
Najbardziej pozytywnie nastawionych i popierających projekt jest aŜ 43%
ankietowanych. Dodatkowo, 13% ankietowanych, choć nie dostrzega
wyraźnych róŜnic w rozwoju części Celestynowa, jest za utworzeniem dwóch
sołectw,
a
takŜe
wyraŜa
wolę
angaŜowania
się
w sprawy szczególnie siebie waŜne.
Zwolennicy powołania do Ŝycia dwóch sołectw połoŜonych wzdłuŜ granicy
przebiegającej wzdłuŜ torów kolejowych jest czterdziestu czterech 70% .
Widać zatem zgodność z prezentowanymi wcześniej danymi w tab. 2.

II GRUPA ANKIET:
• 6 badanych (10%)stwierdziło, Ŝe utworzenie dwóch sołectw nic nie
zmieni, choć zauwaŜyli, Ŝe róŜnica w rozwoju istnieje. To grupa
ankietowanych, która na wszystkie pytania odpowiedziała negatywnie,
niezaleŜnie od treści stawianych pytań.
• Bardzo podobnie twierdzi 5 ankietowanych (8%) – zauwaŜa róŜnicę w
poziomie rozwoju, mimo to nie widzi w utworzeniu sołectw szansy na
poprawę istniejącego stanu. Do tego grupa ta jest chętna do
angaŜowania się społecznie na rzecz dobra ogółu.
Ostatnie dwie grupy ankiet są bardzo zbliŜone. OdróŜnia je jedynie
patrzenie na kwestię chęci kreowania najbliŜszego otoczenia. Obie
omawiane grupy sądzą, Ŝe utworzenie dwóch sołectw nie zmieni nic na
lepsze.
• 5 ankietowanych (8%) nie chce
podejmowane decyzje – jest bierna.

mieć

większego

wpływu

na

• 3 ankietowanych (5%) pragnie dąŜyć do podejmowania własnych
inicjatyw.
Podsumowując:
Przeciwnicy utworzenia dwóch sołectw to grupa 19 osób, co stanowi 31%.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe najbardziej niechętnych projektowi jest 10%
ankietowanych, bo juŜ grupa 5 ankietowanych 8%, choć niechętna
projektowi, chce angaŜować się i wpływać na podejmowane decyzje w
swoim otoczeniu.
Widać zatem zgodność z prezentowanymi wcześniej danymi w tab. 2.

