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1.Badanie oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie aktualizacji strategii rozwoju gminy. 
1.1. Wprowadzenie. 
Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku w Jarocinie przeprowadziła na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina badanie 

oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie aktualizacji strategii rozwoju gminy. Badania zostały zrealizowane na reprezentatywnej losowej 

próbie dorosłych mieszkańców gminy w dniach od 10 do 16 marca 2010 roku. 

 1.2. Cele badania.  
W badaniach, oprócz celów poznawczych pozwalających stwierdzić, jaki jest stan opinii obywateli o działalności i wizerunku administracji 

samorządowej oraz rozpoznania potrzeb i oczekiwań wobec przygotowywanej strategii zrównoważonego rozwoju gminy Mosina stawia się także 

cele instrumentalne. Zakłada się w nich znalezienie skutecznych metod poprawienia relacji między obywatelami gminy a samorządem.  
W dysertacji wysunięto do weryfikacji hipotezy, że nie można kształtować pozytywnego wizerunku administracji samorządowej bez stałego 

monitorowania opinii obywateli, bez określenia na ich podstawie skutecznych celów, programów i planów działania. Badania społeczne są 

elementem demokracji i współczesnej kultury1. Zrealizowane badania są wyrazem troski władz administracji samorządowej gminy Mosina o jakość 

relacji między obywatelami a samorządem. Przeprowadzone badania są próbą poznania przez administrację samorządową opinii społeczeństwa. 

Badacze wychodzą z założenia, że dzięki zebranym informacjom władze samorządowe są w stanie lepiej rozpoznać i zaspokajać potrzeby ludzi, 

którzy powierzyli w ich ręce część swoich spraw i problemów. Wydaje się, że rezultaty badań dadzą szansę powstania lepszego wizerunku władz 

                                                             
1 Budowanie na podstawie wyników badań planów i programów działania staje się też wyrazem upodmiotowienia obywateli i wskazania na rangę ich preferencji w procesie 
formułowania celów strategii i w konsekwencji realizacji projektów mających akceptację większości społeczeństwa. Sam fakt, że władza samorządowa chce się kierować 
obiektywnymi wynikami badań, jest również świadectwem niebywale poważnego i profesjonalnego postrzegania wykonywania mandatu, który uzyskała w wyborach 
powszechnych. Należy podkreślić, że realizacja takiego projektu badawczego jest wolna od obecnego, często spotykanego w procesie edukacji populizmu, wpływającego 
niezmiernie negatywnie na relacje społeczne i interpersonalne. Kierowanie się opracowanymi w oparciu o instrumenty naukowe badaniami to również element nowoczesnego 
sposobu sprawowania władzy, której najważniejszym celem jest zaspokajanie potrzeb większości obywateli. 
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samorządowych w społeczeństwie obywatelskim i wzmocnione zostaną wzajemne relacje, które pozwolą na wzmocnienie wzajemnych relacji2.  

Formułując cele badawcze, przyjęto że jakość życia obejmuje zarówno stan środowiska, jak dobrobyt mieszkańców, ich zdrowie, bezpieczeństwo, 

dostępność opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, a także uczestnictwo w życiu społecznym gminy wiejsko-miejskiej. Można 

przyjąć, że jakość życia jest mierzona stopniem satysfakcji człowieka z jego egzystencji.3 Należy podkreślić, że przeprowadzone badania nie są 

badaniami jakości życia sensu stricte, chociaż wiele pytań dotyczy tych obszarów, dlatego nie zostanie przedstawiona pełna diagnoza jakości 

życia mieszkańców gminy Mosina, a jedynie fragmentaryczna analiza poziomu zadowolenia z wybranych aspektów życia. Wokół tych zagadnień 

stawiano hipotezy, które zostały poddane weryfikacji. Podstawowym celem badania było poznanie oczekiwań mieszkańców odnośnie aktualizacji 

strategii rozwoju gminy. 

Szczegółowe cele badawcze obejmowały następujące zagadnienia: 

 ogólną ocenę gminy; 

 opinie mieszkańców o samorządzie; 

 priorytety rozwoju; 

 ocenę dotychczasowych inwestycji; 

 sytuację mieszkaniową; 

 opiekę zdrowotną; 

 pomoc społeczną;  

 zdrowie i środowisko;  

 oświatę i bezpieczeństwo; 

 sport i kulturę; 

                                                             
2 Jak pisze Zdzisław Knecht cyt. „…Najlepsze gminy miejskie korzystają z doświadczeń biznesu, dbają o wizerunek, marketing, pytają mieszkańców o ich potrzeby …Już nie 
wystarczy rzetelnie wypełniać obowiązki. Teraz przyszedł czas na rozwój, nowe pomysły prowadzące do sukcesu, zabieganie o aprobatę społeczną i współpracę  
z mieszkańcami…” Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, teoria, praktyka, badania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. IX. 
3Patrz: Problematyka jakości życia jest obszernie omawiana w literaturze, można wymienić tu m.in.: J. Rutkowski, Badania jakości życia [w:] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka 
Wiadomości Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa 1991; J. Rutkowski, Jak badać jakość życia? „Wiadomości Statystyczne” 1988, nr 5; T. Dmoch, J. Rutkowski, Badanie poziomu 
i jakości życia, „Wiadomości Statystyczne” 1985, nr 10; J. Kordos, Stan badań jakości życia i warunków bytu [w:] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości 
Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa 1991;. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002. Piasny J., Poziom i jakość 
życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, z. 2. 



 

5 | S t r o n a  
 

63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel/fax 62 747 47 09, kom. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl 
 

 komunikację autobusową.  
 1.3. Metodologia. 
 technika socjologiczna –  kwestionariusz wywiadu, wywiady przeprowadzane w  domach respondentów; 

 techniki analizy statystycznej: ilościowe narzędzia wskaźnikowe, jakościowe miary powiązań między zjawiskami, wybrane instrumenty 

statystyki indukcyjnej zorientowane na weryfikację stawianych hipotez badawczych; 

 obszar – gmina Mosina;  

 badanie ilościowe; 

 podmiot badania: reprezentatywna losowa próba dorosłych4 mieszkańców gminy dobrana z PESEL-u z wykorzystaniem profesjonalnego 

oprogramowania analiz statystycznych (SPSS);  

 liczebność próby: założonej N =1000, zrealizowanej N = 772 osób.  

1.4. Etapy prac badawczych.  
Po wstępnym sformułowaniu problemu zdefiniowano i określono zadania badań, rozpoznano źródła problemu oraz zdefiniowano cel badań. 

Następnie przystąpiono do uszczegółowienia problematyki badawczej (eksplikacja), postawiono problemy szczegółowe, hipotezy oraz dokonano 

wyboru i uzasadnienia hipotez badawczych. Po sprecyzowaniu pojęć będących przedmiotem badania oraz wybrania metody badawczej dokonano 

wyboru technik pomiaru (operacjonalizacji)5 wartości zmiennych. Następnie zdefiniowano zbiorowość i wybrano program do analizy wyników 

badań. Przy czynnym udziale zleceniodawcy (konsultacje w zakresie tematyki pytań w kwestionariuszu) przygotowano ostateczny kształt ankiety. 

1.5. Kwestionariusz. 

Kwestionariusz ankiety był budowany z zachowaniem siedmioetapowego procesu6. Składał się z 33 pytań oraz 5 pytań metrykalnych (dane 

demograficzno-społeczne) i został podzielony na jedenaście bloków tematycznych. Ankieta zawierała: cztery pytania warunkowe, czternaście 

pytań wielokrotnego wyboru, osiem pytań tabelarycznych, dwa pytanie oceniające zjawiska na skali od 1 do 5. Większość pytań oparto na skali 

Likerta, mając na celu pokazanie stopnia intensywności wyborów.  

 
                                                             
4 W niniejszym raporcie wszędzie tam, gdzie użyto zwrotu „dorośli mieszkańcy”, należy rozumieć osoby, które ukończyły 18 lat.  
5 Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce pod redakcją naukową Kloskowska-Dudzińska Agnieszka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.131. 
6 Kaczmarek Stanisław, Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2003, s.98.  
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2. Charakterystyka próby. 
2.1. Dobór reprezentatywnej próby losowej dorosłych mieszkańców gminy Mosina. 
2.2.1. Założenia. 
Badania przeprowadzono wśród dorosłych mieszkańców gminy Mosina, których według stanu ze zbioru PESEL na dzień 19.02.2010 roku 

zamieszkiwało 20 969 osób w tym 10 973 kobiet, co stanowiło 52,3% ogółu mieszkańców oraz 9 996 mężczyzn, co stanowiło 47,7% ogółu 

mieszkańców. Badacze dołożyli wszelkich starań, aby każda jednostka wchodząca w skład zbiorowości generalnej objętej badaniem miała takie 

same szanse (prawdopodobieństwo) znalezienia się w próbie. 

2.2.2. Operat losowania. 
Operatem losowania ze zbioru PESEL były dorosłe osoby urodzone najpóźniej w dniu 19.02.1992 roku i posiadające w dniu udostępnienia zbioru, 

zameldowanie w gminie Mosina. Bazę uzyskano z Urzędu Miejskiego w Mosinie po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie danych ze zbioru 

danych osobowych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 roku. Zbiór 

danych został przetworzony w ramach badania jednorazowego i sporządzony doraźnie wyłącznie dla celów metodologicznych. Po wykorzystaniu 

dane ze zbioru PESEL zostały niezwłocznie usunięte, zachowując w pełni wymogi art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. 

2.2.3. Schemat losowania.  
Zastosowano procedurę prostego, jednostopniowego doboru indywidualnego. Respondentów wylosowano przy użyciu pakietu SPSS v.14.0, 

zadając liczebność próby na poziomie 1000 osób.  

2.2.4. Uzasadnienie redukcji liczebności próby.  
Spośród 1000 adresatów dobranej próby, głównym powodem nie przeprowadzenia wywiadów (14,4%) było czasowe przebywanie respondentów 

poza swoim stałym miejscem zamieszkania z następujących przyczyn: wyjazdu za granicę (to przede wszystkim respondenci w wieku do 34 roku 

życia), pobytu w szpitalu, zmiany adresu, późnego powrotu do domu. Wywiadów nie przeprowadzono również z powodu odmowy udziału 

w badaniach (7,2% respondentów) z następujących powodów: choroby i podeszłego wieku, braku czasu, niechęci do udzielania wywiadów 

ankietowych. Z powodzeniem wywiady przeprowadzono z 782 respondentami. Skompletowany surowy materiał statystyczny poddano wnikliwej 

weryfikacji polegającej na ilościowej kontroli formalnej (z punktu widzenia kompletności zapisów) i jakościowej kontroli merytorycznej (logiki 
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zapisów). W wyniku tej weryfikacji z przeprowadzonych badań badacze odrzucili 10 ankiet (1,3%). Ostatecznie do dalszej analizy pozostawiono 

772 wywiadów kwestionariuszowych.  

2.2.5. Poprawność doboru próby. 
Wykres nr 1.  Dorośli mieszkańcy gminy Mosina według płci w populacji N = 20 969 

 
 
 
 
 

 

 

 

Wykres nr 2.  Dorośli mieszkańcy gminy Mosina według płci w próbie N =772 
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Tablica nr 1.  Dorośli mieszkańcy gminy Mosina według miejsca zamieszkania i płci, w populacji (20 969) i próbie (N =772). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródła: 1.Rekordy danych ze zbioru PESEL  - płeć, baza danych Urzędu Miejskiego w Mosinie użyta do przygotowania próby losowej, Mosina, 19.03.2010r. 2. Dane z programu 
analiz statystycznych SPSS – badanie Mosina marzec 2010r.     
                                                
Dane z tablicy nr 1 pokazują, że w rozkładach populacji i próby badawczej według płci nie ma żadnych różnic. Natomiast w rozkładach  

w populacji i próbie ze względu na wiek i płeć (tablica nr 2) istnieją niewielkie różnice w przedziałach wielkości procentowych (od -0,1 do +0,2 

punktów procentowych), które mieszczą się w zakładanym błędzie szacowania7, który jest mniejszy od 3,5%. 

 
 
 
                                                             
7 Przy wielkości próby n =772, P – procentowy udział zjawiska w populacji (P =50% umożliwia określenie tzw. maksymalnego błędu), poziom ufności (jest ilością niepewności, jaką 
gotowi jesteśmy tolerować – 95%, czyli inaczej zakładamy, że satysfakcjonuje nas 95% pewność, co do tego, że uzyskany w badaniach wynik nie odbiega od faktycznej wartości  
w populacji o więcej niż 3,5%, N=20 969 - wielkość populacji, błąd szacowania, margines błędu, e =3,46% (przy tego typu badaniach powszechnie przyjmowana jest wartość 
e =5%). 

Płeć 

Mężczyźni Kobiety 

 
Miejsce zamieszkania 

 

liczebność % liczebność % 

Liczebność 
 

% 

Populacja 4760  47,4  5289  52,6  10049  47,9  Miasto Mosina  
N =10 049 

Próba 177  47,7  194  52,3  371  48,1  

Populacja 5236  47,9  5684  52,1  10920  52,1  Obszar wiejski 
 N =10 920 

Próba 191  47,6  210  52,4  401  51,9  

Ogółem N =20 969 Populacja 9996  47,7  10973  52,3  20969  100  

Ogółem N =772 Próba 368  47,7  404  52,3  772  100  
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Tablica nr 2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Mosina według wieku i płci w populacji (20 969) i próbie (N =772). 

 
Źródła: 1.Rekordy danych ze zbioru PESEL  - płeć, baza danych Urzędu Miejskiego w Mosinie użyta do przygotowania próby losowej, Mosina, 19.02.2010r. 2. Dane z programu 
analiz statystycznych SPSS – badanie Mosina marzec 2010r.     
 

W tablicach nr 1, 2 i 3 oraz w wykresach nr 1 i 2 pokazano rozkłady zbioru populacji z analizowaną próbą ze względu na płeć, wiek i miejsce 

zamieszkania, czyli głównych cech, na podstawie których z populacji wyodrębniono próbę. Analiza zaprezentowanych danych potwierdza trafność 

doboru próby. Zrealizowano tym samym założenie reprezentatywności próby, co upoważnia badaczy do wnioskowania statystycznego 

polegającego na uogólnianiu wyników otrzymanych na podstawie próby losowej na populację, z której próba została pobrana. Ponadto należy 

zauważyć, że analizowana próba respondentów jest reprezentatywna dla wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Mosina.  

 

Wiek 
Jednostki analizy 

18 - 24 % 25 - 34 % 35 - 44 % 45 - 54 % 55 - 65 % 66 i 
więcej % 

Kobieta 10973 (52,3%) 1202 11,0 2376 21,7 1825 16,6 1899 17,3 1942 17,7 1729 15,8 

Mężczyzna 9996 (47,7%) 1228 12,3 2277 22,8 1864 18,6 1804 18,0 1767 17,7 1056 10,6 W 
populacji 

Ogółem 20969 2430 11,6 4653 22,2 3689 17,6 3703 17,7 3709 17,7 2785 13,3 

Kobieta 404 (52,3%) 44 10,9 88 21,8 67 16,6 70 17,3 72 17,8 63 15,6 

Mężczyzna 368 (47,7%) 45 12,2 84 22,8 68 18,5 66 17,9 66 17,9 39 10,6 
 

W próbie 
 

Ogółem 772 89 11,5 172 22,3 135 17,5 136 17,6 138 17,9 102 13,2 

Kobieta  -0,1  +0,1  0,0  0,0  +0,1  -0,2 

Mężczyzna  -0,1  0,0  -0,1  -0,1  +0,2  0,0 

Wielkość odchylenia 
próby od populacji w % 

ze względu na płeć i wiek 
oraz odchylenia ogółem 

Ogółem  -0,1  +0,1  -0,1  -0,1  +0,2  -0,1 
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Tablica nr 3. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Mosina według wieku w populacji (20 969) i próbie (N =772). 

Źródła: 1.Rekordy danych ze zbioru PESEL  - płeć, baza danych Urzędu Miejskiego w Mosinie użyta do przygotowania próby losowej, Mosina, 19.02.2010r. 2. Dane z programu 
analiz statystycznych SPSS - badanie Mosina marzec 2010r.     
 
3. Analiza wyników badania.  
3.1. Struktura próby według demograficzno-społecznych właściwości. 
Na końcu kwestionariusza ankiety umieszczono 5 pytań metrykalnych (dane demograficzno-społeczne) stanowiące w tym badaniu zmienne 

niezależne. Warto podkreślić, że udział kobiet w próbie wynosił 52,3%, a mężczyzn 47,7% i odpowiadał rozkładowi populacji generalnej, czyli 

wszystkich dorosłych mieszkańców gminy Mosina zameldowanych według stanu na dzień 19.02.2010 roku. Taki rozkład jest dowodem na 

poprawność doboru próby i wskazuje na rzetelność pracy ankieterów. Z rozkładu tablic krzyżowych wynika, że respondenci  

z wykształceniem wyższym stanowili 11,4% ogółu ankietowanych w podziale ze względu na wykształcenie. Wiele ogólnopolskich badań wykazuje 

oraz dane GUS8, że kobiety są bardziej wykształcone od mężczyzn, wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły tę opinię. W kategorii osób  

z wykształceniem wyższym w badanej populacji w rozkładach ze względu na płeć kobiety stanowiły 60,2% respondentów z tym wykształceniem. 

Kobiety z wykształceniem wyższym było nieco więcej na wsi (52,8%) niż w mieście. Wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz policealne 

i średnie zawodowe (27,2%) były dominujące wśród kobiet. Wśród mężczyzn poziom wykształcenia (43,5% i 27,4%) przedstawiał się podobnie. 

Zdecydowanie dominującym wykształceniem mieszkańców gminy Mosina jest wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%). Na tym poziomie 

                                                             
8Według danych GUS „NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI REALIZACJI” w 2008r. udział  ludności w wieku 15 - 64 lata wg. 
poziomu wykształcenia wyższego wynosił: ogółem 16,5, kobiet 19,3 oraz mężczyzn 13,7. Dostęp w Internecie 04.02.2010r., http://www.stat.gov.pl/gus. 

Wiek 
Lp. Jednostki 

analizy 
18 - 24 % 25 - 34 % 35 - 44 % 45 - 54 % 55-65 % 66 i 

więcej % 

1. W próbie N 
=772 89 11,5 172 22,3 135 17,5 136 17,6 138 17,9 102 13,2 

2. 
W populacji  
N =20 969 2430 11,6 4653 22,2 3689 17,6 3703 17,7 3709 17,7 2785 13,3 
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edukacji przeważali (o 15,2 punkty procentowe) mężczyźni. Można przypuszczać, że pochodną takiego wykształcenia mężczyzn jest ich 

dominacja (o 77,0 punkty procentowe) nad kobietami w kategorii społeczno-zawodowej na stanowiskach robotniczych. Z rozkładu zmiennych 

w kategorii społeczno-zawodowej ze względu na płeć wynika, że do zawodów kobiecych należą przede wszystkim następujące kategorie 

zawodowe: gospodynie domowe (98,3%), pracownicy administracyjno-biurowi (68,0%), emeryci (61,4%) oraz nauczyciele, urzędnicy, wolne 

zawody (60,9%). Natomiast do zdecydowanie męskich zawodów zaliczyć można: robotników (88,5%), prywatnych przedsiębiorców (68,3%) oraz 

rolników (63,3%). Rozkłady tablic krzyżowych pokazały, że do najliczniejszych grup wiekowych w gminie Mosina zaliczają się mieszkańcy 

w przedziale wieku 25-34 (22,3%) oraz 55-65 (17,9%) ogółu mieszkańców (patrz: tablica nr 3, s.10). Natomiast najliczniejszą grupę w kategorii 

społeczno-zawodowej stanowili: pracownicy handlu i usług (19,8%), emeryci (16,5%) oraz nauczyciele, urzędnicy i wolne zawody (11,3%) 

i robotnicy (11,3%). Warto podkreślić, że emeryci i renciści stanowią zdecydowanie najliczniejszą grupę w kategorii cech społeczno-zawodowych 

badanej próby i stanowią łącznie 20,8% ogółu ankietowanych. Natomiast grupa nieaktywna zawodowo stanowi 39,1% badanej próby. Grupę tą 

stanowią: emeryci i renciści (20,8%), uczniowie i studenci (7,1%), bezrobotni (3,6%) oraz gospodynie domowe (7,6%). Następne z kolei, chociaż 

zdecydowanie mniejsze, grupy społeczno-zawodowe stanowili: prywatni przedsiębiorcy (8,2%), pracownicy administracyjno-biurowi (po 6,5%) oraz 

rolnicy (3,9%). Wśród emerytów zdecydowanie najwięcej było respondentów w wieku 66 i więcej lat (64,6%), rencistów 55-65 lat (45,5%), 

natomiast bezrobotnych 25-34 lat (46,4%). Najliczniejsze reprezentacje w wieku 45-54 lat znalazły się w następujących kategoriach: rolnicy oraz 

renciści (po 33,3%) oraz pracownicy administracyjno – biurowi  (30,0%).  Z kolei uczniowie i studenci (76,4%) z oczywistych względów dominowali 

w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata. 

Zebrany materiał analityczny w podsumowaniu upoważnia do wskazania na istotne cechy demograficzno-społeczne mieszkańców gminy Mosina, 

do których między innymi należą następujące cechy: 

 kobiety są bardziej wykształcone od mężczyzn, w grupie osób z tym statusem wykształcenia stanowiły one 60,2% respondentów; 

 mieszkańcy gminy Mosina są w równomiernie zróżnicowanym wieku: 33,8% ogółu stanowią mieszkańcy w przedziale od 18-34 lat, 35,1% 

od 35-54 lat i 31,1% od 55-66 lat i więcej; 

 największą grupę społeczno-zawodową stanowią emeryci i renciści (20,8%), najmniejszą bezrobotni (3,6%); 

 można przypuszczać, że potencjał młodych nie jest dobrze wykorzystany, skoro 78,5% bezrobotnych nie przekroczyło 35 roku życia, co 

      może być, między innymi powodem niskiego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;  
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 dominującym wykształceniem wśród mieszkańców gminy Mosina jest wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%); 

 kobiety dominują w kategoriach społeczno-zawodowych: gospodynie domowe (98,3%), pracownicy administracyjno-biurowi (68,0%), 

emeryci (61,4%) i nauczyciele, urzędnicy, wolne zawody (60,9%), natomiast mężczyźni wśród: robotników (88,5%), prywatnych 

przedsiębiorców (68,3%) oraz rolników (63,3%); 

 39,1% ankietowanych jest nieaktywna zawodowo. 
 

3.2. Ogólna ocena gminy. 
W pierwszym pytaniu kwestionariusza ankiety zapytano respondentów, czy są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. Zdecydowana 

większość respondentów (88,4%) jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania, a tylko 6,5% nie podziela tej opinii oraz 5,1% mieszkańców 

gminy Mosina nie miała zdania w tej sprawie. Mieszkańcy miasta deklarują, że są w niewielkim stopniu bardziej zadowoleni (o 1,9 punkty 

procentowe) z miejsca zamieszkania od mieszkańców wsi. Najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania są respondenci 

z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (90,0%), z kolei najmniejsze zadowolenie (choć i tak bardzo wysokie) z miejsca zamieszkania 

wykazali respondenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (82,4%). W kategorii wiekowej najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca 

zamieszkania są respondenci w przedziale wieku 35-44 (92,6%) i 66 lat i więcej (91,2%), natomiast mniej zadowoleni są młodsi mieszkańcy gminy 

Mosina w przedziale wieku 18-24 lata (82,0%) i 25-34 lat (87,2%). Do najbardziej zadowolonych ze swego miejsca zamieszkania wśród kategorii 

społeczno-zawodowych należą: renciści (96,9%) oraz nauczyciele, urzędnicy i wolne zawody (93,1%), z kolei znacznie mniej są zadowoleni: 

bezrobotni (75,0%), uczniowie i studenci (76,4%) oraz prywatni przedsiębiorcy (87,3%). Natomiast mężczyźni są nieznacznie bardziej (o 1,2 

punkty procentowe) zadowoleni od kobiet ze swojego miejsca zamieszkania.  
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Wykres nr 3. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według miejsca zamieszkania – miasto, wieś. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
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Nie mam zdania 
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W pytaniu drugim kwestionariusza ankiety respondenci mieli zdecydować w pięciostopniowej skali Likerta, w jakim stopniu zgadzają się lub nie  

z trzynastoma cechami, które wyróżniają gminę Mosina od innych gmin województwa wielkopolskiego. Odpowiedzi mieszkańców na tak 

postawione pytanie mają między innymi pomóc władzom samorządowym w przyszłych pracach nad strategią promocji gminy. Na czołowych 

pozycjach w tym swoistym rankingu świadomości obywatelskiej znalazły się miejsca związane z historią ziemi mosińskiej, a mianowicie kompleks 

pałacowo – parkowy w Rogalinie, Mauzoleum rodowe Raczyńskich i Galeria Malarstwa (83,4%). Mieszkańcy gminy mają świadomość, że 

położenie geograficzne ma decydujący wpływ na rozwój gminy i jest jednym z ważniejszych czynników wyróżniających gminę spośród innych gmin 

wielkopolskich. Taki pogląd wyraziło 81,4% respondentów, wskazując na korzystne położenie i przynależność do milionowej aglomeracji 

poznańskiej9. Dalsza analiza pytania drugiego kwestionariusza ankiety skłania nas do agregacji odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie” 

                                                             
9 Patrz: Dostęp w Internecie 20.03.2010r., http://www.aglomeracja.poznan.pl Aglomeracja poznańska składa się z 23 gmin otaczających w promieniu maksymalnie 80 km stolicę 
Wielkopolski - Poznań. Zajmuje ponad 2,5 tys. km2 i liczy 1 mln mieszkańców. Aglomeracja leży w centrum województwa wielkopolskiego, 200 km od Berlina i Warszawy. 
Odległość od wschodniej granicy Polski to niecałe 400 km, od południowej 150 km. Geograficzne i komunikacyjne położenie, zarówno na kontynencie europejskim, jak i w 
granicach kraju, sytuuje obszar aglomeracji poznańskiej na pozycji uprzywilejowanej. Tutaj krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne z zachodu na wschód i z północy na południe, 
w tym należące do europejskiej sieci transportu lądowego, paneuropejskie korytarze transportowe: nr 2 (Berlin - Poznań - Warszawa - Mińsk - Moskwa) i odgałęzienie korytarza nr 
VI A (Grudziądz - Świecie - Poznań), biegnącego od Gdańska/Gdyni do Zwardonia (granica polsko-słowacka). Ważne znaczenie tranzytowe mają międzynarodowe linie kolejowe 
E-20 (Bruksela - Berlin - Poznań - Warszawa - Terespol) oraz E-59 (Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrawa), dostosowane do standardów europejskich. 
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i umownego przyjęcia, że należą do nich „przeciwnicy” stwierdzeń, które wskazują na cechy wyróżniające gminę Mosina od innych gmin 

Wielkopolski. Śledząc rozkłady odpowiedzi według wspomnianego kryterium, należy zauważyć, że najwięcej przeciwników miała opinia, że gminę 

wyróżnia niski podatek od nieruchomości (28,2%) oraz czystość i estetyka miasta i gminy (28,0%). Z kolei największe trudności sprawiła 

respondentom opinia, że gminę wyróżniają: Mosiński Klub Żeglarski (odpowiedź „nie mam zdania” 43,0%) oraz bogata baza i oferta programowa 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (odpowiedź „nie mam zdania” 37,4%). Warto podkreślić, że wprawdzie ponad czterdzieści procent 

mieszkańców gminy nie miała zdania w sprawie opinii o Mosińskim Klubie Żeglarskim, to jednak grono przeciwników tej opinii było stosunkowo 

niewielkie (5,7%), a większość respondentów (51,3%) udzieliła aprobatę dla tej opinii. Z kolei najmniej wątpliwości w wyborze cechy wyróżniającej 

gminę mieli respondenci, którzy wskazali na kompleks pałacowo – parkowy w Rogalinie, Mauzoleum rodowe Raczyńskich i Galerię Malarstwa 

(odpowiedź „nie mam zdania” 12,7%). Należy zauważyć, że cecha ta uzyskała najniższą ilość przeciwników (4,3%) podobnie jak atrakcyjne 

położenie krajobrazowo – przyrodnicze w dolinie Warty, pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym a Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym.  

Kolejne pytanie (3), jakie postawiono ankietowanym, dotyczyło oceny warunków życia w gminie Mosina. Respondentom, spośród 18 wskaźników, 

najczęściej jakość życia kojarzyła się z dostępem do: placówek handlowych (81,7%), oświaty (szkoły podstawowe, gimnazja – 71,2%), 

z warunkami mieszkaniowymi (67,5%), publiczną opieką zdrowotną (szpital w Puszczykowie 63,8%) oraz placówkami gastronomicznymi (62,8%). 

Równie wysoko mieszkańcy ocenili: niepubliczną służbę zdrowia (przychodnie, lekarze rodzinni 62,6%), jakość wody (62,1%) oraz dostęp do 

sportu i rekreacji (60,5%). Mieszkańcy gminy Mosina wyraźnie odczuwają niepokój o swoje miejsca pracy, 38,3% respondentów wyraża 

negatywną opinię o tym obszarze życia społecznego. Największy procent negatywnych opinii w ocenie warunków życia w gminie Mosina uzyskał 

stan ulic i chodników (54,8%) oraz kanalizacja deszczowa (36,4%). Z rozkładów liczebności tablic krzyżowych wynika, że płeć w niewielkim stopniu 

wpływa na ocenę placówek handlowych; mężczyźni częściej o 1,2 punkty procentowe od kobiet lepiej oceniali ich działalność. Większą polaryzację 

opinii ze względu na płeć obserwujemy przy ocenie dostępu do oświaty (szkoły podstawowe, gimnazja), mężczyźni lepiej od kobiet  

o 6,9 punktów procentowych ocenili funkcjonowanie oświaty w gminie. Analiza 18 obszarów życia społecznego, w których występuje wyraźna 

dominacja opinii pozytywnych nad negatywnymi, upoważnia do stwierdzenia, że mieszkańcy gminy Mosina są zadowoleni z warunków życia  

w gminie.              

W podsumowaniu tej części raportu należy stwierdzić, że mieszkańcy gminy Mosina są zdecydowanie zadowoleni ze swojego miejsca 

zamieszkania i warunków życia (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi odczuciami w ważnych czynnikach decydujących o jakości życia). 
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Wyniki badań upoważniają nas do stwierdzenia, że:  

 zdecydowana większość respondentów (88,4%) jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania;  

 dla 81,4% respondentów położenie geograficzne ma decydujący wpływ na rozwój gminy; 

 najważniejszym czynnikiem wyróżniającym gminę spośród innych gmin wielkopolskich zdaniem respondentów są miejsca związane  

z historią ziemi mosińskiej, a mianowicie kompleks pałacowo – parkowy w Rogalinie, Mauzoleum rodowe Raczyńskich i Galeria Malarstwa 

(83,4%); 

 mieszkańcy gminy Mosina są zdecydowanie zadowoleni: z placówek handlowych, oświaty, warunków mieszkaniowych oraz publicznej 

opieki zdrowotnej (szpital w Puszczykowie); 

 respondenci wyrażają niepokój odnośnie bezpieczeństwa na lokalnym rynku pracy i słabo oceniają stan ulic i chodników oraz kanalizację 

deszczową. 
 

3.3. Opinie mieszkańców gminy Mosina o samorządzie.  
W kwestionariuszu ankiety w sześciu pytaniach (o numeracji od 4 do 9), które można określić mianem „mieszkańcy gminy o samorządzie”, 

zapytano respondentów o ocenę działalności: burmistrza, rady miejskiej, współpracy burmistrza z radą, funkcjonowania urzędu miejskiego oraz 

źródeł wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd. Ankietowani na pytanie 4, czy dobrze funkcjonuje Urząd Miejski 

w Mosinie, odpowiedzieli: „zdecydowanie tak” 6,5%, „raczej tak” 54,3%, „nie mam zdania” 27,4%, „raczej nie” 8,8% oraz „zdecydowanie nie” 3,0%. 

Należy zauważyć, że w skrajnych wyborach odpowiedzi „zdecydowanie nie” było mniej niż „zdecydowanie tak” (o 3,5 punktów procentowych). 

Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych wykazują, że w kategorii społeczno-zawodowej największe poparcie dla pozytywnej oceny 

funkcjonowania pracy gminnej administracji samorządowej wyrazili: renciści (66,6%), gospodynie domowe (64,4%) oraz nauczyciele, urzędnicy, 

wolne zawody (63,2%). Natomiast mniejszej aprobaty udzielili: rolnicy (53,3%), uczniowie i studenci (54,5%) oraz bezrobotni (57,1%). Mężczyźni 

(o 4,9 punktów procentowych) częściej od kobiet pozytywnie ocenili funkcjonowanie gminnej administracji samorządowej. Z kolei mieszkańcy 

miasta nieco lepiej ocenili funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie (zaledwie o 0,3 punktu procentowego) od respondentów ze wsi. 
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Wykres nr 4. Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

 
Wykres nr 4 pokazuje, że 60,8% mieszkańców gminy dobrze ocenia pracę Urzędu Miejskiego w Mosinie.   

W kolejnych pytaniach tego bloku (5, 6 i 7) kwestionariusza ankiety respondenci mieli możliwość dokonać oceny działalności Burmistrza 

Mosiny(56,4%), Rady Miejskiej (25,4%) oraz współpracy Burmistrza z Radą Miejską (24,3%). Konfrontację tę zdecydowanie wygrał Burmistrz 

Mosiny (56,4%) oraz kierowany przez niego Urząd (60,8%), uzyskując ocenę bardzo dobrą od 6,7% respondentów, dobrą od 49,7%, odpowiedź 

„trudno powiedzieć” wybrało 28,4% ankietowanych, złą od 11,1% oraz bardzo złą od 4,1% respondentów. Natomiast Rada Miejska uzyskała 

następujące oceny: bardzo dobrą od 1,2% respondentów, dobrą od 24,2%, „trudno powiedzieć” od 60,6%, złą od 11,4% oraz bardzo złą od 2,6% 

ankietowanych. Z kolei współpracę Burmistrza z Radą Miejską respondenci ocenili w następujący sposób: jako bardzo dobrą uznało 1,6% 

respondentów, dobrą 22,7%, „trudno powiedzieć” 65,9%, złą 7,5% oraz bardzo złą 2,3% ankietowanych. Badania pokazują, że organ wykonawczy 

samorządu (Burmistrz Mosiny – 56,4%), jest przez mieszkańców lepiej oceniany (o 31,0 punkty procentowe) od organu uchwałodawczego (Rady 

Miejskiej – 25,4%).   
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Wykres nr 5. Ocena działalności Burmistrza Mosiny. 

 
Analizując rozkłady liczebności z tablic krzyżowych, możemy zaobserwować, że mężczyźni lepiej oceniają (o 4,8 punktów procentowych)  

działalność Burmistrza niż kobiety. Największą aprobatę Burmistrz otrzymał od respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(59,0%), najmniejszą wśród osób z wykształceniem wyższym oraz gimnazjalnym i podstawowym (50,0%). Z kolei największą dezaprobatę (źle  

i bardzo źle) wobec Burmistrza Mosiny wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym (25,0%) oraz z wykształceniem gimnazjalnym 

i podstawowym (18,5%). Natomiast w kategorii społeczno-zawodowej najlepiej oceniona została praca Burmistrza przez: rencistów (69,7%), 

emerytów (66,1%) oraz nauczycieli, urzędników i wolne zawody (63,2%), zdecydowanie gorzej przez: rolników (36,7%) i bezrobotnych (39,2%). 

Rozkłady liczebności tablic krzyżowych w kategoriach wiekowych wskazują, że najlepiej oceniają pracę Burmistrza respondenci w wieku 66 lat 

i więcej (61,7%) oraz najgorzej osoby w wieku 25-34 lata (48,8%). Do respondentów najmniej zdecydowanych w ocenie Burmistrza, którzy wybrali 

odpowiedź „trudno powiedzieć” w kategorii wykształcenie należy zaliczyć osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (32,2%), 

w kategorii społeczno-zawodowej prywatni przedsiębiorcy (34,9%) oraz w kategorii wiekowej, osoby w wieku 18- 24 lata (37,1%). W kategorii 

miejsca zamieszkania mieszkańcy miasta (59,8%) lepiej ( o 6,4 punktów procentowych) oceniają działalność Burmistrza od mieszkańców wsi 

(53,4%). Ponad jedna trzecia mieszkańców wsi miała trudności w zajęciu stanowiska w tej sprawie i wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć” 

(31,9%). 
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Wykres nr 6. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Miejską w Mosinie.           
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W ocenie współpracy Burmistrza z Radą Miejską (pytanie 6) 24,3% mieszkańców gminy dobrze ocenia tą współpracę, przeciwnego zdania jest  

9,8% ankietowanych oraz 65,9% respondentów odpowiedziało „trudno powiedzieć”. Kobiety lepiej (o 4,8 punktów procentowych) od mężczyzn 

ocenili tą płaszczyznę współpracy Burmistrza z Radą Miejską. Natomiast w kategorii ze względu na wiek ankietowanych, najwyżej tę współpracę 

oceniły osoby w wieku 66 lat i więcej (61,7%) oraz 35-44 lata (58,5%). Z kolei ze względu na wykształcenie respondenci z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (34,4%) oraz gimnazjalnym i podstawowym (28,5%) wyrazili największą aprobatę dla tej opinii. W kategorii społeczno-

zawodowej najlepiej współpracę Burmistrza z Radą Miejską ocenili: gospodynie domowe (35,6%) i emeryci (32,3%) oraz najgorzej: bezrobotni 

(10,7%) oraz prywatni przedsiębiorcy (12,7%). Mieszkańcy miasta lepiej (o 5,8 punktów procentowych) oceniają współpracę Burmistrza z Radą 

Miejską niż mieszkańcy wsi. Znaczna część ankietowanych miała trudności z oceną tej współpracy. 

W pytaniu (7) zwrócono się do respondentów o ocenę działalności Rady Miejskiej, 25,4% mieszkańców dobrze oceniło pracę radnych miejskich. 

Kobiety lepiej (o 3,3 punktów procentowych) od mężczyzn oceniły działania podejmowane przez Radę Miejską. Analizując rozkłady tablic 

krzyżowych, możemy zaobserwować, że wiek jest istotnym czynnikiem różnicującym opinie respondentów na temat pracy Rady Miejskiej. Jak 

pokazują tablice krzyżowe, najlepiej oceniają Radę Miejską ankietowani w przedziale wieku 66 lat i więcej (32,4%) oraz nieznacznie mniej (o 1,5 

punkty procentowych) respondenci z grupy wiekowej 55-65 lat. Najwięcej negatywnych wyborów (źle i bardzo źle) dokonali ankietowani 

z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lat (16,8%). Natomiast w kategorii społeczno-zawodowej najwyżej działalność Rady Miejskiej ocenili: emeryci  

(33,9%), rolnicy (30,0%) oraz gospodynie domowe (28,8%). Z kolei największe trudności z oceną pracy Rady Miejskiej mieli: prywatni 

przedsiębiorcy i bezrobotni (po 71,4%), pracownicy administracyjno- biurowi (67,0%) oraz renciści (63,6%), stąd w ich wyborach odpowiedź 
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„trudno powiedzieć”. W kategorii wykształcenie najlepiej działalność Rady Miejskiej ocenili ankietowani z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (36,0%) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28,8%). Natomiast aż 64,5% respondentów z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym miała trudności z wyrażeniem opinii na temat pracy radnych, dlatego wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Mieszkańcy miasta lepiej ( o 6,7 punktów procentowych) oceniają Radę Miejską, niż mieszkańcy wsi. 

Wykres nr 7. Ocena działalności Rady Miejskiej. 
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Wyniki badań dają wyraźny sygnał, jakie media są najbardziej opiniotwórcze. Informator miejski „Merkuriusz Mosiński”, to zdecydowany lider 

(67,9%) w dostarczaniu wiedzy mieszkańcom o działalności samorządu. Na kolejnych pozycjach znalazły się: miesięcznik „Gazeta mosińsko – 

puszczykowska” (42,4%) oraz tablice ogłoszeń (35,5%). Z kolei najmniej wskazań otrzymały: rozmowy na targowisku (5,7%) oraz portal 

internetowy BIP http://bip.mosina.wokiss.pl (8,4%). Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych wykazują, że w kategorii ze względu na wiek 

najczęściej z informatora miejskiego „Merkuriusz Mosiński” korzystają respondenci: w wieku 55-65 lat (70,3%), 25-34 lat (68,6%) oraz 45-54 lat 

(68,4%). W kategorii społeczno-zawodowej: 75,8% rencistów, 73,6% robotników, 71,3% nauczycieli, urzędników i wolnych zawodów 

zadeklarowało, że ich wiedza o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy pochodzi z informatora miejskiego „Merkuriusz Mosiński”.  

W kategorii wykształcenia respondenci  z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym najczęściej korzystają z informatora miejskiego 

„Merkuriusz Mosiński” (71,4%), natomiast zdecydowanie rzadziej z tego pisma korzystają ankietowani z wykształceniem wyższym (56,8%). 
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Działania public relations10 polegają przede wszystkim na tworzeniu i podtrzymywaniu dwukierunkowej komunikacji tak z otoczeniem 

zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wydaje się, że jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest informowanie  

o działaniach władz, a także walorach turystycznych, gospodarczych, kulturalnych wsi i miasta. Wydaje się, że miesięcznik „Merkuriusz Mosiński” 

wydawany przez samorząd realizuje skutecznie tą ważną funkcję przygotowywania do skutecznego komunikowania się i współpracy  

z otoczeniem.  

W dziewiątym pytaniu kwestionariusza ankiety respondenci zostali poproszeni o wypowiedź, czy w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne 

zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie. Potwierdziło tę hipotezę 47,9% respondentów, 12,2% nie zgodziło się z tym twierdzeniem 

oraz nie zajęło stanowiska („nie ma zdania”) 39,9% ankietowanych. Badania wykazały, że płeć tylko w niewielkim stopniu wpływa na ocenę pracy 

Urzędu Miejskiego w Mosinie, kobiety o 2,8 punktów procentowych częściej od mężczyzn aprobowały tę opinię. W kategorii wykształcenie istnieją 

większe różnice w akceptacji tego stwierdzenia, gdzie respondenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym częściej (o 6,9 punktów 

procentowych) od ankietowanych legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym dostrzegali pozytywne zmiany, jakie zaszły 

w ostatnich kilku latach w pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych wykazują, że wśród respondentów, 

którzy wybrali odpowiedź „nie mam zdania”, znalazło się niewiele więcej mężczyzn (o 1,7 punkty procentowe) niż kobiet. Również osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym częściej (o 6,4 punktów procentowych) od osób z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym  wybierali tę formę odpowiedzi oraz bezrobotni częściej (o 19,0 punktów procentowych) od nauczycieli, urzędników i wolnych 

zawodów. Na drugą część pytania (9a) mogli się wypowiedzieć tylko ci respondenci, którzy uznali, że w pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zaszły 

pozytywne zmiany. Pragmatyzm mieszkańców gminy Mosina zdecydował, że najistotniejsze cechy wpływające na ocenę każdego urzędu zostały 

zauważone przez respondentów: „dobra informacja przy wejściu do urzędu – Biuro Obsługi Interesanta” (80,0%), „lepsza organizacja pracy, brak 

kolejek” (39,7%) i „milsza obsługa klientów” (30,3%). Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych wykazują, że wśród respondentów, którzy 

wybrali odpowiedź: „dobra informacja przy wejściu do urzędu – Biuro Obsługi Interesanta” w kategorii wiekowej zaliczają się przede wszystkim 

respondenci w wieku 35-44 lat, ze względu na wykształcenie ankietowani z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz nauczyciele, 

urzędnicy i wolne zawody. Rozkład wyborów respondentów wskazuje na prawidłowy kierunek kształtowania wizerunku Urzędu Miejskiego  

w Mosinie. Dobra organizacja pracy urzędu i sposób, w jaki urzędnik samorządowy kontaktuje się z obywatelami, załatwiając ważne dla nich 
                                                             
10 Patrz: np. S. Black, Public relations, Warszawa 1999; E. M. Cenker, Public relations, Poznań 2000; W. Budzyński, Public relations, Warszawa 1998; J. Szyfter, Public relations 
 w Internecie, Gliwice 2005; Public relatons w teorii i praktyce, pod red. B. Ociepki, Wrocław 2003.  
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sprawy, stanowi ważny aspekt kształtowania opinii i wizerunku administracji samorządowej. Bardzo istotnym elementem w kształtowaniu dobrego 

wizerunku jest pierwszy kontakt, od którego często zależy dalsza opinia o pracy urzędu. Bez wątpienia dobra organizacja pracy urzędu, rzetelna 

informacja i milsza obsługa, co do zakresu spraw załatwianych przez poszczególne wydziały, przekazywana przez kompetentnego i empatycznego 

urzędnika ma ogromne znaczenie dla pozytywnego kształtowania wizerunku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Mieszkańcy gminy dostrzegają 

pozytywne kierunki zmian w pracy urzędu (47,9%). Warto jednak zauważyć, że 39,9% ankietowanych nie potrafiła zająć stanowiska w tej sprawie, 

dlatego należy uznać, że w zakresie poprawy funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie można jeszcze sporo zrobić. Na podstawie 

prezentowanych wyników badań można powiedzieć, że nad wizerunkiem Urzędu Miejskiego w Mosinie należy nadal pracować, nie mniej jednak 

kierunek przyjętych zmian pracy urzędu jest prawidłowy. Komunikowanie samorządu ze społeczeństwem poprzez miesięcznik samorządowy 

„Merkuriusz Mosiński”, tablice ogłoszeń, stronę internetową Urzędu Miejskiego oraz zebrania, są niezmiernie ważnym procesem wymiany 

informacji i prowadzą do współpracy i efektywnego zarządzania sprawami publicznym w samorządzie, a w konsekwencji do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w gminie Mosina. Badania potwierdzają, że zadania te są realizowane prawidłowo, aczkolwiek należy pamiętać  

o ich permanentnym doskonaleniu.   

Podsumowując ten ważny dla wizerunku administracji samorządowej dział raportu, należy wskazać, że: 

 dobrze oceniana jest praca Urzędu Miejskiego w Mosinie (60,8%) i Burmistrza (56,4%), a znacznie słabiej Rady Miejskiej (25,4%) 

i współpraca Burmistrza z Radą Miejską (24,3%); 

 47,9% ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany w pracy Urzędu Miejskiego, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat, uznając za 

najważniejsze: dobra informacja przy wejściu do urzędu – Biuro Obsługi Interesanta, lepsza organizacja pracy, brak kolejek i milsza 

obsługa klientów; 

 przyjęto dobry kierunek prac nad wizerunkiem Urzędu Miejskiego w Mosinie; 

 należy pozyskać pozytywne opinie w grupie populacji, która nie potrafiła zająć stanowiska („nie mam zdania”) w sprawach: zmian  

w funkcjonowania urzędu w ostatnich latach (39,9%), współpracy Burmistrza z Radą Miejską (65,9%), Rady Miejskiej (60,6%), Burmistrza 

(28,4%) i Urzędu Miejskiego (27,4%); 

 liderami w dostarczaniu mieszkańcom wiedzy o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Mosina są: informator miejski 

„Merkuriusz Mosiński” (67,9%), miesięcznik „Gazeta mosińsko – puszczykowska” (42,4%) oraz tablice ogłoszeń (35,5%). 
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3.4. Priorytety rozwoju gminy Mosina. 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego to ważny dokument wyznaczający cele rozwoju i zadania do realizacji samorządu lokalnego w gminie 

Mosina. Demokratyzacja życia i zarządzania, nowe obowiązki w warunkach gospodarki rynkowej oraz dążenie ku wspólnej Europie spowodowały 

potrzebę określenia drogi realnego rozwoju i procedur usprawniających procesy decydowania o regionalnej i lokalnej gospodarce w Polsce. Tym 

celom właśnie służy strategia, podstawowy element planowania strategicznego, w której sformułowane zostały programy, zasady, kierunki, 

priorytety, cele i zadania oraz określone tempo perspektywicznego rozwoju gminy Mosina. Zwłaszcza w warunkach gospodarki rynkowej 

planowanie strategiczne uznaje się za podstawową i konieczną formę działania wobec dynamicznych przeobrażeń w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej i ekologicznej. W kwestionariuszu zawarto pytania o to, na co należy przeznaczyć środki finansowe z budżetu gminy 

oraz jak respondenci oceniają realizację zadań inwestycyjnych krótkoterminowych oraz długoterminowych zrealizowanych w gminie Mosina. 

Przeprowadzone badania są elementem uspołecznienia uczestnictwa nad przygotowaniem strategii i sprzyjają eliminowaniu tendencyjności 

i osiąganiu pożądanych rezultatów w bliższej i dalszej przyszłości, której celem jest uzyskanie społecznej akceptacji strategii dla sprawnego 

wprowadzenia jej w życie przy uwzględnieniu interesów wszystkich grup społecznych gminy Mosina. 

W pytaniach 10, 11 i 12 kwestionariusza wyszczególniono 28 potencjalnych zadań inwestycyjnych i podzielono je na trzy obszary: infrastruktura 

drogowa (9 zadań), komunalna (10 zadań) oraz inwestycje w oświacie, kulturze, sporcie i rekreacji (9 zadań). Na końcu każdego zestawu pytań 

respondenci mieli możliwość wpisania własnych zadań inwestycyjnych (inne, jakie?). W nagłówku tabel umieszczono następujące sentencje cyt. 

„Budżet miasta Mosina ma określone możliwości. Sztuka rządzenia to umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Na co Pana/Pani zdaniem 

należy przeznaczyć środki inwestycyjne? Następnie wymieniono cele inwestycyjne i poproszono respondentów o dokonanie wyborów jednej 

z pięciu możliwości (zdecydowanie zgadzam się, zgadzam się, trudno powiedzieć, nie zgadzam się i zdecydowanie nie zgadzam się) w celu 

pokazania stopnia intensywności wyborów dla każdego zadania inwestycyjnego. Mieszkańcy Mosiny nie pozostawili cienia wątpliwości, na co 

należy przeznaczyć środki inwestycyjne. Trzy z pięciu wyborów najważniejszych celów inwestycyjnych, to infrastruktura drogowa (budowa nowych   

chodników 96,1%, budowa nowych dróg  95,6%, remont dróg i chodników  94,4%) oraz czwarte zadanie -  z zakresu rekreacji - to budowa pływalni 

89,4%. Kolejne zadanie również w infrastrukturze drogowej, które znalazło się na pozycji piątej w rankingu najważniejszych celów inwestycyjnych 

gminy Mosina to budowa nowych ścieżek rowerowych 86,5%). 
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Tablica nr 4 . Ranking inwestycji – pięć najważniejszych inwestycji, na które należy przeznaczyć środki finansowe w gminie Mosina. 

Kolejność Ranking inwestycji Wybory w % 
1 Budowa nowych chodników 96,1 
2 Budowa nowych dróg 95,6 
3 Remont dróg i chodników 94,4 
4 Budowa pływalni 89,4 
5 Budowa nowych ścieżek rowerowych 86,5 

Źródło: Dane z programu analiz statystycznych SPSS – badanie Mosina, marzec 2010 r. 

Mieszkańcy gminy Mosina przekazali władzy samorządowej wyraźny sygnał, że najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi powinny być: 

infrastruktura drogowa, inwestycje w infrastrukturze komunalnej (budowa placów zabaw, terenów zielonych i ciągów spacerowych 85,0%) oraz 

inwestycje w bazę oświatową, w tym budowę przedszkoli (81,6%) oraz modernizacja i rozbudowa przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  

(80,7%). W konsekwencji za priorytetowe inwestycje respondenci uznali zadania w infrastrukturze drogowej oraz inwestycje w bazę rekreacyjną, 

(budowa pływalni), które ich zdaniem mają najistotniejszy wpływ na jakość życia w gminie. 

Tablica nr 5. Ranking inwestycji – kolejnych pięciu inwestycji.  

Kolejność Ranking inwestycji Wybory w % 
6 Budowa placów zabaw, terenów zielonych i ciągów spacerowych  85,0 
7 Budowa przedszkoli  81,6 
8 Budowa obwodnicy wyprowadzająca ruch z centrum miasta  80,7 
9 Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  80,7 

10 Wyznaczanie terenów dla małych zakładów rzemieślniczych  79,4 
Źródło: Dane z programu analiz statystycznych SPSS – badanie Mosina, marzec 2010 r. 

Warto zauważyć, że w podziale na trzy obszary inwestycyjne, infrastruktura drogowa uzyskała średnią w wysokości 82,4 punktów procentowych, 

oświata, kultura, sport i rekreacja 72,6 punktów oraz infrastruktura komunalna 72,4 punktów. Bardzo niewielu respondentów (od 0,6 do 6,4 

punktów procentowych) wyrażało swoją negatywną opinię o proponowanych zadaniach inwestycyjnych, co świadczyć może  

o dobrej orientacji mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych gminy, jak również o trafności podanych w kwestionariuszu zadań inwestycyjnych.  
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Wyjątek stanowi inwestycja w infrastrukturze drogowej dotycząca tymczasowego wzmacniania dróg tłuczniem, która zebrała aż 27,5% 

negatywnych odpowiedzi. Skala Likerta daje nam wyraźniejszy sygnał, jeśli chodzi o ważność wymienionych bloków inwestycyjnych  

w opinii mieszkańców gminy Mosina. Obliczając średnią dla wyborów „zdecydowanie tak” dla inwestycji w sferze infrastruktury drogowej 

uzyskaliśmy średnią 51,1 punktów, w oświacie, kulturze, w sporcie i rekreacji 33,4 punkty oraz w infrastrukturze komunalnej 28,8 punktów. 

Z takiego zestawienia danych wyłania nam się wyraźnie hierarchia zadań inwestycyjnych mieszkańców gminy Mosina do których należą: 

infrastruktura drogowa, inwestycji w sferze oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz infrastruktura komunalna. 

Tablica nr 6. Ranking inwestycji  – kolejnych 18 inwestycji.  

Kolejność Ranking inwestycji Wybory w 
% 

11 Budowa boisk sportowych  78,4 
12 Usprawnienie obecnego układu  78,1 
13 Budowa mieszkań socjalnych  78,1 
14 Budowa i modernizacja parkingów  77,3 
15 Modernizacja drogi łączącej Mosinę z Poznaniem (zadanie wojewódzkie)  77,2 
16 Remonty i modernizacje świetlic wiejskich  76,7 
17 Remont budynków komunalnych  73,6 
18 Budowa sztucznego lodowiska  72,2 
19 Budowa monitoringu w mieście  71,2 
20 Rozbudowa i remont bazy OSiR-u  70,1 
21 Przygotowanie terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe (zabudowa zarówno jednorodzinna jak i wielorodzinna)  68,7 
22 Wyznaczanie terenów dla dużych inwestorów  66,6 
23 Budowa sketeparku  64,2 
24 Budowa kortów tenisowych  63,6 
25 Przebudowa targowiska miejskiego  62,0 
26 Rozbudowa infrastruktury kulturalnej – nowe powierzchnie wystawiennicze muzeum i dla działalności MOK 58,0 
27 Budowa nowej strażnicy dla OSP i straży państwowej  57,8 
28 Tymczasowe wzmacnianie dróg tłuczniem  55,7 

Źródło: Dane z programu analiz statystycznych SPSS – badanie Mosina, marzec 2010 r. 
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Mieszkańcy gminy Mosina w większym stopniu (o 0,5 punktów procentowych) za najważniejszą inwestycję uznali budowę nowych chodników, niż 

budowę nowych dróg. Kobiety w niewielkim stopniu częściej od mężczyzn (o 0,6 punktów procentowych) wskazały, że najważniejszą potrzebą 

inwestycyjną dla gminy Mosina jest budowa nowych chodników. W kategorii zawodowej opinię tę podzielali najczęściej: renciści (100,0 %), 

bezrobotni (100,0%) i robotnicy (98,9%). Z kolei najmniejsze poparcie dla tej inwestycji udzielili: pracownicy administracyjno-biurowi (92,0%), 

prywatni przedsiębiorcy (92,1%) oraz nauczyciele, urzędnicy i wolne zawody (94,3%). Respondenci w przedziale wieku 55-65 lata częściej od 

innych wskazywali budowę nowych chodników za najważniejszą potrzebę inwestycyjną w obszarze infrastruktury drogowej w gminie Mosina. 

Najbardziej zdecydowanie („zdecydowanie zgadzam się”) w określeniu budowy nowych chodników, jako priorytetu inwestycyjnego opowiedzieli się 

respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Na trzech ostatnich pozycjach w rankingu najbardziej potrzebnych inwestycji znalazły 

się: tymczasowe wzmacnianie dróg tłuczniem (55,7%), budowa nowej strażnicy dla OSP i staży państwowej (57,8%), rozbudowa infrastruktury 

kulturalnej – nowe powierzchnie wystawiennicze muzeum i dla działalności MOK  (58,0%). Kobiety wykazały się większą wrażliwością społeczną  

i częściej od mężczyzn wskazały, że najważniejszą potrzebą inwestycyjną dla gminy Mosina jest infrastruktura komunalna w tym szczególnie 

budowa mieszkań socjalnych, remont budynków komunalnych i przygotowanie terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe (zabudowa zarówno 

jednorodzinna jak i wielorodzinna).  

W pytaniu 13 kwestionariusza ankiety zwrócono się do respondentów o ocenę przydatności inwestycji i remontów realizowanych w ostatnich kilku 

latach przez samorząd. Należy zauważyć, że mieszkańcy gminy Mosina wyrazili głębokie zrozumienie dla inwestycji i remontów zrealizowanych 

w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność. Największe uznanie mieszkańców znalazły: oświetlenie ulic i chodników (76,7%), budowa 

parkingów (74,0%), budowa placów zabaw dla dzieci (72,6%) oraz remont i budowa bazy dla szkół i przedszkoli (71,5%). Najwięcej negatywnych 

opinii uzyskały realizacja następujących inwestycji: tymczasowe wzmacnianie dróg tłuczniem  35,7%, budowa utwardzonych dróg gminnych (28% 

oraz budowa chodników 24,9%, natomiast najmniejsze oceny negatywne otrzymały: remont i budowa bazy dla szkół i przedszkoli (4,4%), budowa 

boisk sportowych w tym Orlika (6,1%) oraz remont i modernizacja świetlic wiejskich i strażnic OSP (7%). 

W podsumowaniu tej części raportu należy stwierdzić, że: 

 mieszkańcy gminy Mosina przekazali władzy samorządowej wyraźny sygnał, że najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi powinny być 

infrastruktura drogowa oraz inwestycje w obszarze sportu i rekreacji, które w opinii mieszkańców są ważniejsze od inwestycji w sferze 

komunalnej; 
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 kobiety wykazały się większą wrażliwością społeczną i częściej od mężczyzn wskazały, że najważniejszą potrzebą inwestycyjną dla gminy 

Mosina jest infrastruktura komunalna w tym szczególnie budowa mieszkań socjalnych, remont budynków komunalnych i przygotowanie 

terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe (zabudowa zarówno jednorodzinna jak i wielorodzinna).  

 mieszkańcy gminy wyrazili zrozumienie dla inwestycji i remontów zrealizowanych w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność.  

 

3.5. Sytuacja mieszkaniowa.  
W pytaniu 14 respondenci mieli wyrazić opinię, czy są zadowoleni lub niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Mieszkańcy gminy Mosina 

w zdecydowanej większości (85,2%) są zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej, z kolei 11,4% było przeciwnego zdania, natomiast 3,4% 

udzieliło odpowiedzi „nie mam zdania”. Z rozkładów liczebności tablic krzyżowych wynika, że miejsce zamieszkania ma wpływ na zadowolenie  

z sytuacji mieszkaniowej. Mieszkańcy wsi są bardziej zadowoleni (o 3,7 punkty procentowe) ze swojej sytuacji mieszkaniowej od mieszkańców 

Mosiny. 

Wykres nr 8. Ocena sytuacji mieszkaniowej. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojej sytuacji mieszkaniowej? 
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Płeć w niewielkim stopniu ma wpływ na zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej, kobiety (85,6%) są bardziej zadowolone (o 0,8 punktu 

procentowego) od mężczyzn (84,8%) ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Natomiast w kategorii wiekowej najbardziej zadowoleni ze swej sytuacji 

mieszkaniowej są respondenci w wieku 66 lat i więcej, z kolei najmniejsze zadowolenie deklarują ankietowani w wieku 25-34 lata. Kobiety w grupie 

wiekowej 45-54 lat deklarują większe zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej od kobiet z pozostałych grup wiekowych. Największe zadowolenie 

wśród mężczyzn można zaobserwować w najstarszej grupie wiekowej (89,7%). Wśród kategorii społeczno-zawodowych największe zadowolenie 

ze swojej sytuacji mieszkaniowej wyrazili: rolnicy (93,3%), pracownicy administracyjno biurowi (90,0%) oraz emeryci i gospodynie domowe  

(po 89,8%). Natomiast pracownicy handlu i usług (19,6%) byli w największym stopniu niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej, podobnie 

jak bezrobotni (17,9%). Na drugą część pytania (14a) mogli wypowiedzieć się tylko respondenci niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej 

(N =88, czyli 11,4% wszystkich respondentów), którzy do najważniejszych powodów niezadowolenia zaliczyli przede wszystkim: wysokie opłaty za 

wodę i ścieki (50,0%), brak własnościowego mieszkania (36,4%), mały metraż (30,7%) oraz hałas z zewnątrz (27,3%). Na kolejnych miejscach 

znalazły się następujące powody wpływające na ocenę zadowolenia z mieszkania, do których należą: wysoki czynsz i zbyt ciasna zabudowa (po 

25,0%), wysokie opłaty za odpady komunalne (22,7%), niski standard (20,5%) i uciążliwy sąsiad (17,0%). Najmniej zastrzeżeń respondenci mieli 

do tego, że jest mało zieleni (9,1%) i do opłat za nieruchomości (14,8%). Respondenci, którzy wyrazili niezadowolenie ze swojej sytuacji 

mieszkaniowej ze względu na wysokie opłaty za wodę i ścieki pochodzili z następujących kategorii zawodowych: pracownicy handlu i usług, 

renciści i bezrobotni.    

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że pytanie o zadowolenie z miejsca zamieszkania (pytanie 1 ankiety) jest zdecydowanie szersze od pytania  

o zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej, nie mniej jednak istnieją duże obszary zależności zadowolenia z mieszkania, które mogą mieć istotny 

wpływ na zadowolenie z miejsca zamieszkania11. Rozkłady liczebności tablic krzyżowych między dwoma zmiennymi, zadowolonych ze swojej 

sytuacji mieszkaniowej oraz ze swojego miejsca zamieszkania, wskazują, że respondenci zadowoleni ze swojego mieszkania stanowią 91,1% 

ankietowanych, którzy wyrazili pogląd, że są zadowoleni z miejsca zamieszkania. Wyniki tych rozkładów wypowiedzi potwierdzają hipotezę, że 

respondenci wypowiadają się logicznie i konsekwentnie, co uwiarygodnia jakość i solidność zebranego materiału empirycznego. Ankieterzy 

wielokrotnie w swoich sprawozdaniach z badań przekazywali informację, że respondenci wypełniający kwestionariusz udział w badaniach 

                                                             
11 Wprawdzie badanie tych obszarów granic, stopnia zależności i siły związków między zmiennymi, wydaje się bardzo interesujące, nie mniej jednak nie jest to przedmiotem 
niniejszego raportu. 
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traktowali często jako głos w debacie o najważniejszych problemach gminy Mosina. Świadczy to o wiarygodności, zasadności i potrzebie 

przeprowadzonych badań socjologicznych opinii publicznej społeczności lokalnej w gminie Mosina. 

 

3.6. Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zdrowie i środowisko.  
„Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”, „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych…” czytamy w Konstytucji RP12. W kwestionariuszu ankiety zadano kilka pytań 

związanych z tym konstytucyjnym obowiązkiem władzy publicznej. W pytaniu o cenę warunków życia w gminie Mosina w zakresie niepublicznej 

służby zdrowia (pytanie 3-16), 62,6% respondentów pozytywnie oceniła dostęp do tej opieki w ramach przychodni lekarza rodzinnego. 

Respondenci nieco lepiej (o 1,2 punktów procentowych) ocenili funkcjonowanie szpitala w Puszczykowie. Natomiast w odpowiedzi na pytanie 15, 

„czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeń opieki zdrowotnej?” 69,4% respondentów wyraziło zadowolenie, 16,0% ankietowanych było 

przeciwnego zdania, a 14,5% mieszkańców gminy nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie. Przy czym warto zauważyć zdecydowaną 

przewagę (o 10,6 punkty procentowe) opinii pozytywnych skrajnych od skrajnych negatywnych. Respondenci w grupie wiekowej 66 lat i więcej 

deklarowali większe zadowolenie ze świadczeń opieki zdrowotnej (79,4%) od respondentów z pozostałych grup wiekowych. Natomiast mężczyźni 

deklarują, że są w niewielkim stopniu bardziej zadowoleni (o 0,2 punktów procentowych) z funkcjonowania służby zdrowia od kobiet. Z kolei 

mieszkańcy miasta są nieznacznie (o 1,7 punktu procentowego) bardziej zadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia od respondentów 

mieszkających na obszarze wiejskim gminy Mosina.  

Poprawa stanu zdrowia poprzez zadbanie o jakość środowiska naturalnego wydaje się być jednym z najważniejszych czynników mających wpływ 

na jakość życia. W szesnastym punkcie kwestionariusza ankiety postawiono pytanie: „Które z problemów środowiska uważa Pan/Pani za 

najistotniejsze dla stanu swojego zdrowia?”. Respondenci do czterech najważniejszych problemów środowiska naturalnego, mających wpływ na 

stan ich zdrowia zaliczyli: zanieczyszczenie powietrza (53,1%),  jakość produktów żywnościowych (39,4%), hałas samochodowy (37,7%) oraz 

zanieczyszczenie gleby (34,5%). W kategorii wiekowej największymi zwolennikami opinii, że zanieczyszczenie powietrza najbardziej szkodzi 

zdrowiu byli respondenci w wieku 35-44 lata (59,3%), natomiast najmniejszą akceptację dla tej opcji wyrazili respondenci w wieku 25-34 lata 

                                                             
12 Patrz: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 68. 
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(48,3%). Mężczyźni częściej (o 2,3 punkty procentowe) od kobiet wyrażali taki pogląd. Hałas przemysłowy w opinii ankietowanych w najmniejszym 

stopniu zagraża ich zdrowiu (16,3%). 

Na poziom i jakość życia części mieszkańców gminy Mosina wpływa wielkość i jakość pomocy społecznej. Zapytaliśmy respondentów, jakie jest 

ich zdanie na temat wielkości środków finansowych przeznaczanych na pomoc społeczną (pytanie 17).  

Wykres nr 9. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną.  
Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład odpowiedzi był następujący: 52,5% ankietowanych uważa, że środki finansowe na pomoc społeczną powinny być „zdecydowanie 

większe” (na przykład w gminie miejsko-wiejskiej Pobiedziska13 taką opinię wyraziło 37,6% respondentów, natomiast w gminie miejsko-wiejskiej 

Środa Wielkopolska14 49,9% ankietowanych), 13,7% mieszkańców proponowało „pozostawienie ich na tym samym poziomie”, (na przykład  

w gminie  Pobiedziska 26,9%, a w gminie Środa Wielkopolska 18,7%), 4,4% respondentów „ulec znacznemu zmniejszeniu” (na przykład 5,7%  

w gminie Pobiedziska, a w gminie Środa Wielkopolska 5,1%) oraz 29,4% respondentów wybrało odpowiedź „nie mam zdania” (na przykład  

w gminie Pobiedziska 29,8%, a w gminie Środa Wielkopolska 26,3%). Płeć wpływa na opinię o wydatkowaniu środków finansowych na pomoc 

społeczną. Kobiety częściej (o 3,2 punkty procentowe) od mężczyzn uważają, że środki finansowe na pomoc społeczną powinny być 

                                                             
13 Raport z badań, październik  2009 rok. Badanie opinii mieszkańców gminy Pobiedziska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. 
14 Raport z badań, styczeń luty 2010 rok. Badanie opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. 
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zdecydowanie większe. Respondenci w grupach wiekowych (55-65 lat i 18-24 lat) deklarowali większe poparcie dla zwiększenia środków 

finansowych na pomoc społeczną niż respondenci z pozostałych grupach wiekowych. Z kolei mieszkańcy wsi częściej od mieszkańców Mosiny  

(o 9,7 punktów procentowych) opowiadali się za „zdecydowanym zwiększeniem” środków finansowych na pomoc społeczną. Najmniejsze poparcie 

na rzecz zwiększenia środków finansowych na pomoc społeczną wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym (40,9%), natomiast  za 

zwiększeniem tych środków najbardziej zdecydowanie wypowiedzieli się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57,6%).  

Podsumowując ten bardzo ważny społecznie dział raportu dotyczący oceny opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i wpływu środowiska na zdrowie 

mieszkańców gminy Mosina, należy wskazać, że: 

 69,4% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń opieki zdrowotnej przy 16,0% niezadowolonych;  

 62,6% respondentów pozytywnie oceniła dostęp do niepublicznej służby zdrowia w ramach przychodni lekarza rodzinnego, a 63,8% 

funkcjonowanie szpitala w Puszczykowie; 

 respondenci pozytywnie ocenili (44,3%) opiekę społeczną; 

 ponad połowa (52,5%) respondentów jest zdania, że pomoc społeczna powinna być zdecydowanie większa; 

 znaczny odsetek mieszkańców gminy Mosina wyraża niepokój o stan swojego zdrowia, któremu – ich zdaniem - przede wszystkim 

zagrażają zanieczyszczenia powietrza (53,1%) i jakość produktów żywnościowych (39,4%). 

 

3.7. Oświata i bezpieczeństwo. 
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Z kolei bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka; to sytuacja odznaczająca się brakiem 

ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, np. zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych itp. W Konstytucji RP znajdujemy 

zapis: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”15 

Bezpieczeństwo znajduje się w sferze potrzeb podstawowych człowieka. Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejszą wartością egzystencjalną.  

                                                             
15Patrz: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 5. 
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W kwestionariuszu ankiety sformułowano wiele problemów odwołujących się do obszaru zagadnień z zakresu oświaty i bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy Mosina. W jednym z pytań (18) poproszono respondentów, by dokonali oceny poziomu oświaty i edukacji  

w gminie przy pomocy skali od 1 do 5. Najwyżej w oświacie i edukacji oceniono: dostęp do Internetu (3.52), poziom i jakość nauczania (3.50), stan 

infrastruktury oświatowej (budynki szkolne, sale gimnastyczne, boiska sportowe) ( 3.44) oraz kompetencje nauczycieli (3.40). Z kolei najmniejsze 

oceny otrzymały: oferta wakacyjna dla młodzieży (3.18), upowszechnienie wychowania przedszkolnego (scholaryzacja) (3.27) oraz stypendia 

i zasiłki w szkole (3.29). Na skali ocen poziomu oświaty na pozycjach skrajnych znalazła się ocena dostępu do Internetu, która również w skali 

wewnętrznej charakteryzuje się największą skalą ocen. Utrzymanie na wszystkich poziomach gminnej oświaty ocen wyższych niż trzy należy 

uznać, że mieszkańcy gminy dobrze oceniają poziom oświaty. Respondenci sygnalizują zwiększenie zainteresowania samorządu ofertą wakacyjną 

dla młodzieży, upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz stypendiami i zasiłkami w szkole. 

W pytaniu 19 kwestionariusza ankiety respondenci mieli wybrać trzy spośród siedmiu działań, jakie należy podjąć przede wszystkim dla 

poprawienia jakości edukacji w gminie. Respondenci najczęściej opowiadali się za: zwiększeniem aktywności i zaangażowania nauczycieli 

(67,0%), zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę szkół (50,9%), zapewnieniem większego wpływu rodziców na działalność szkoły 

(45,5%). Natomiast najmniej wskazań otrzymały: zwiększenie uprawnień związków zawodowych nauczycieli (16,1%), zwiększenie uprawnień 

gminy w  prowadzeniu szkół (30,4%) oraz znaczne podniesienie wynagrodzenia dla nauczycieli (33,8%).  Z rozkładu liczebności tablic krzyżowych 

wynika, że w kategorii społeczno-zawodowej za zwiększeniem aktywności i zaangażowania nauczycieli opowiedziało się: 74,5% uczniów 

i studentów, 73,3% rolników oraz 69,7% rencistów. Mniejsze poparcie dla tego rozwiązania udzielili: bezrobotni (60,7%) i nauczyciele, urzędnicy, 

wolne zawody (63,2%). Z kolei w kategorii wykształcenia największe poparcie rozwiązanie to znalazło wśród respondentów z wykształceniem 

gimnazjalnym i podstawowym (72,9%). 

W kolejnym pytaniu (20) poproszono ankietowanych o wypowiedź, czy gwarancja wyższego poziomu nauczania skłoniłaby ich do poniesienia 

dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Z otrzymanych na to pytanie odpowiedzi wynika, że mieszkańcy gminy 

Mosina wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach (ponad dwadzieścia procent), ponad trzydzieści 

procent ankietowanych nie poparła takiego rozwiązania, a prawie czterdzieści procent respondentów „nie ma zdania” w tych sprawach. 

Mieszkańcy gminy  Mosina wyrazili aprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę: w szkole podstawowej (23,3%), w gimnazjum (26,3%) 

oraz w liceum (26,4%). Respondenci, którzy wyrazili największe poparcie dla tego rozwiązania posiadali wykształcenie wyższe i deklarowali swoją 
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gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę: w szkole podstawowej (34,1%), w gimnazjum (35,2%) oraz w liceum (40,9%). Największą 

dezaprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym: w szkole podstawowej (42,1%) 

i w gimnazjum (39,7%) oraz respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym w liceum (37,2%). Z kolei ponad pięćdziesiąt procent 

ankietowanych w wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym wybierało odpowiedź „nie mam zdania”. Mieszkańcy gminy Mosina wyrazili 

większą dezaprobatę nią aprobatę dla dodatkowych opłat za naukę we wszystkich typach szkół.   

W pytaniu (21) ankietowani mieli ocenić poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. Rozkłady odpowiedzi na to pytanie, są następujące: 

zdecydowanie wysoko (4,4%), raczej wysoko (29,9%), nie mam zdania (39,8%), raczej nisko (19,9%) i zdecydowanie nisko (6,0%). Rozkłady 

liczebności z tablic krzyżowych wskazują, że mieszkańcy wsi lepiej oceniają bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole (o 1,7 punktów 

procentowych) w porównaniu do mieszkańców Mosiny. Kobiety lepiej od mężczyzn (o 4,4  punkty procentowe) oceniają bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży w szkole.  Z kolei poczucie największego zagrożenia bezpieczeństwa w szkole wyrazili respondenci legitymujący się wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym (32,0%).      

Wykres nr 10. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym pytaniu (22) respondenci oceniali poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły. Rozkłady odpowiedzi na 

to pytanie są następujące: zdecydowanie wysoko (5,8%), raczej wysoko (29,0%), nie mam zdania (37,7%), raczej nisko (22,2%) i zdecydowanie 

nisko (5,3%). Mieszkańcy miasta lepiej o (0,9 punktu procentowego) niż mieszkańcy wsi oceniają bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze 

szkoły. Poczucie największego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły wyrazili respondenci legitymujący się 
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wykształceniem zasadniczym zawodowym (38,9%) natomiast 35,3% ankietowanych z wykształceniem wyższym odczuwało, że bezpieczeństwo to 

jest zagrożone. 

W pytaniu (23) o hierarchizację działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i w drodze do szkoły na pierwszym 

miejscu respondenci wskazali: „zwiększenie aktywności nauczycieli na przerwach” (56,1%),  „zorganizowanie opieki policji i straży miejskiej - 

patrole w pobliżu szkół” (50,0%) oraz  „zainstalowanie monitoringu wizyjnego w szkole” (48,8%)  Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych 

wskazują, że w kategoriach zawodowych największymi zwolennikami „zwiększenia aktywności nauczycieli na przerwach” byli: rolnicy (70,0%), 

gospodynie domowe (64,4%) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (62,0%). Natomiast znacznie mniej aprobaty dla tego działania wyrazili: 

nauczyciele, urzędnicy i wolne zawody (43,7%), renciści (48,5%) oraz robotnicy (49,4%). Na końcu listy działań, jakie należałoby podjąć w celu 

podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i w drodze do szkoły, znalazło się stwierdzenie: „zwiększyć nadzór rodziców” (20,1%). 

Takie działanie uzyskało najmniejszą aprobatę wśród: pracowników administracyjno-biurowych(14,0%), rolników(16,7%) oraz pracowników handlu 

i usług (20,3%).  

Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo mieszkańców w gminie Mosina zależy w dużym stopniu od jakości pracy policji.  

W kwestionariuszu ankiety znalazło się pytanie o ocenę funkcjonowania policji. Mieszkańcy gminy (41,9%) pozytywnie oceniają funkcjonowanie 

policji (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 19,4 punkty procentowe)16. Mężczyźni niewiele częściej od kobiet (o 1,3 punktów 

procentowych) pozytywnie oceniają funkcjonowanie policji. Respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (44,2%) wyrazili największe 

zadowolenie z pracy policji w gminie. W kategorii społeczno-zawodowej policję najlepiej ocenili: renciści (51,5%), robotnicy (46,0%) oraz 

gospodynie domowe (45,8%). Natomiast najmniejsze zadowolenie z pracy policji wyrazili: bezrobotni  (35,7%) oraz prywatni przedsiębiorcy 

(36,5%). Niezbyt duży odsetek negatywnych opinii mieszkańców gminy Mosina o pracy policji świadczyć może o zadowalającej współpracy policji 

z mieszkańcami i w konsekwencji pozytywnym wizerunku policji w gminie, co zdaje się wskazywać, że policja w Mosinie przywiązuje wagę  

w swoich działaniach do public relations17, chociaż w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. 

                                                             
16 W podobnych badaniach przeprowadzonych przez Pracownie na reprezentatywnych próbach dla mieszkańców gmin: Pobiedziska i Środa Wielkopolska przewaga opinii 
pozytywnych nad negatywnymi w ocenie policji wynosiła 18,3 punktów procentowych w opinii mieszkańców gminy Pobiedziska oraz 48,1 punkty procentowe w opinii mieszkańców 
gminy Środa Wielkopolska. 
17 Patrz: Królikowska K., Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, KGP, Warszawa 2005, Łańcucki J., Rau Z. (red.), Zarządzanie jakością w Policji 
Wielkopolskiej, Poznań 2003 r. 
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Wykres nr 11. Ocena funkcjonowania Policji w gminie Mosina. 
 

 

 

 

 

 

 

Z całą pewnością poziom bezpieczeństwa mieszkańców może podnieść dobrze funkcjonująca Straż Miejska, która może spełnić te oczekiwania, 

gdyż zgodnie z zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych „§ 3. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające 

z ustaw i przepisów gminnych”18. Dlatego zapytano respondentów (w pytaniu 24), „jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Straży Miejskiej?”. Ponad 

czterdzieści procent mieszkańców  gminy Mosina pozytywnie ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej (41,6%), a przewaga opinii pozytywnych nad 

negatywnymi wynosi 15,4 punkty procentowe. Kobiety częściej od mężczyzn (o 3,1 punktów procentowych) pozytywnie oceniają funkcjonowanie 

Straży Miejskiej. W kategorii społeczno-zawodowej Straż Miejską najlepiej ocenili: renciści (63,7%), robotnicy (51,7%) oraz uczniowie i studenci 

(45,5%). Natomiast najmniejsze zadowolenie z pracy Straży Miejskiej wyrazili: rolnicy (26,6%), prywatni przedsiębiorcy (30,4%) oraz pracownicy 

administracyjno-biurowi (36,6%). Wykształcenie ma wpływ na ocenę funkcjonowania Straży Miejskiej, respondenci z wykształceniem wyższym 

(27,3%) są bardziej krytyczni wobec pracy Straży niż ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (48,5%) oraz średnim 

ogólnokształcącym (42,4%). 38,2% respondentów ze wsi uważa za pozytywne funkcjonowanie Straży Miejskiej. Jednak jeszcze więcej 

pozytywnych ocen (o 7,0 punktów procentowych) uzyskała Straż Miejska wśród mieszkańców miasta.  

 
 
 
 

                                                             
18 Monitor Polski z 1996 r. Nr 81 poz. 722. Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r. 
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Wykres nr 12. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w gminie Mosina. 
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W pytaniu 25 w kwestionariuszu ankiety zwrócono się do mieszkańców, czy Pana/Pani zdaniem należy zwiększyć liczbę strażników miejskich? 

Badania pokazały, że mieszkańcy gminy nie wyrażają zgody na zwiększenie liczby strażników miejskich (36,7%). Przewaga opinii negatywnych 

nad pozytywnymi wynosi 9,2 punkty procentowe, 35,8% respondentów nie ma zdania w tej sprawie. Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych 

pokazują, że respondenci są konsekwentni w swoich wypowiedziach. Ankietowani rolnicy, którzy najbardziej negatywnie wypowiadali się o pracy  

Straży Miejskiej, w pytaniu o zwiększenie liczby strażników zdecydowanie częściej od respondentów z innych kategorii społeczno-zawodowych byli 

przeciwnikami zwiększenia ich liczby (przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi wynosi 36,6 punktów procentowych). 

Poczucie bezpieczeństwa to nie tylko zagrożenia zdrowia, życia czy mienia, ale również poczucie sprawiedliwości i życia we wspólnocie gminnej, 

potrzeba utożsamiania i zadowolenia z miejsca zamieszkania. Badania wykazały, że wiele z tych potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest 

zaspokajana np. 88,4% mieszkańców jest zadowolonych ze swego miejsca zamieszkania, 62,6% pozytywnie ocenia dostęp do podstawowej 

opieki zdrowotnej, itd. Dlatego na podstawie wcześniejszych analiz materiału empirycznego zakładano, że ocena bezpieczeństwa przez 

mieszkańców w gminie Mosina w pytaniu bezpośrednim będzie wysoka. Oczekiwania nie zawiodły badaczy, w kolejnym pytaniu (27) zwrócono się 

do mieszkańców gminy wprost, czy czują się bezpiecznie w mieście? Większość na tak postawione pytanie odpowiedziała pozytywnie (65,3%), 

przy 19,3% respondentów, która nie miała zadania oraz  15,4% ankietowanych nie czujących się bezpiecznie w mieście. Zdaniem respondentów 

poczucie bezpieczeństwa na wsi, jest znacznie (o 9,5 punktów procentowych) niższe, 55,8% badanych udzieliło odpowiedzi pozytywnych. Warto 

jednak dodać, że aż 31,7% badanych nie zajęło stanowiska w tej sprawie. Kobiety czują się mniej bezpiecznie od mężczyzn (o 6,7 punktów 
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procentowych) w mieście. Na wsi poczucie bezpieczeństwa jest również wyższe u mężczyzn (o 5,5 punktów procentowych) w porównaniu do 

kobiet. Najbardziej bezpiecznie w mieście czują się: robotnicy (78,1%), gospodynie domowe (69,5%) oraz pracownicy handlu i usług (68,0%), a na 

wsi: robotnicy (70,1%), rolnicy (66,7%) oraz gospodynie domowe (62,8%). Natomiast w kategorii ze względu na wiek w mieście największe 

poczucie bezpieczeństwa mają najmłodsi ankietowani z przedziału wieku 18-24 lat (69,7%) natomiast na wsi z przedziału 25-34 lat (58,7%). 

Największe poczucie zagrożenia bezpieczeństwa w mieście mają respondenci w wieku 55-65 lat (18,8%). Na wsi najbardziej zagrożeni czują się 

ankietowani w wieku 25-34 lata (15,1%).  

Działania, które należy podjąć dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Mosina (pytanie 28), to zdaniem respondentów: „większa liczba 

patroli policyjnych i straży miejskiej” (58,4%), „surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym” (57,0%), „utworzenie 

miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży” (35,4%) oraz „współdziałanie policji ze społeczeństwem” (33,4%). Na dalszych miejscach znalazły się: 

„odpowiednie oświetlenie ulic i chodników” (32,0%), „surowe egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych” (31,3%) oraz  

„budowa systemu monitoringu w mieście” (27,8%). Respondenci zdecydowali, że większa liczba patroli policyjnych i straży miejskiej jest 

najlepszym rozwiązaniem dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w mieście. Taki pogląd w kategorii społeczno-zawodowej wyrazili 

w największym stopniu: pracownicy administracyjno-biurowi (68,0%), renciści (66,7%) oraz emeryci (65,4%). Znacznie mniejszy entuzjazm dla 

tego sposobu poprawienia bezpieczeństwa w mieście wyrazili: rolnicy (43,3%) oraz uczniowie i studenci (47,3%). Opinię tę podzieliły w większym 

stopniu kobiety (o 9,4 punkty procentowe) niż mężczyźni oraz w kategorii wiekowej ankietowani, którzy legitymowali się wiekiem 55-65 lat (65,2%) 

i 66 lat i więcej (63,7%). W rankingu działań niezbędnych dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w mieście ostatnią ósmą pozycję, z 18,1% 

poparciem otrzymało stwierdzenie „współdziałanie straży miejskiej ze społeczeństwem”. Za takim rozwiązaniem w kategorii społeczno-zawodowej 

opowiedzieli się przede wszystkim: renciści (21,2%) oraz nauczyciele, urzędnicy, wolne zawody oraz robotnicy ( po 20,7%). Opinii tej nie podzielili 

przede wszystkim: pracownicy administracyjno-biurowi (12,0%), rolnicy (13,3%) oraz bezrobotni (14,3%).  

W podsumowaniu opinii społeczności gminy Mosina o ocenie jakości usług edukacyjnych i poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców warto zwrócić 

uwagę na następujące kwestie: 

 mieszkańcy gminy Mosina dobrze oceniają poziom oświaty, ale jednocześnie oczekują na zwiększenie zainteresowania samorządu ofertą 

wakacyjną dla młodzieży, upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz stypendiami i zasiłkami w szkole; 
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 szanse podniesienia usług edukacyjnych widzą: w zwiększeniu aktywności i zaangażowania nauczycieli, w zwiększeniu nakładów 

inwestycyjnych na infrastrukturę szkół oraz w zapewnieniu większego wpływu rodziców na działalność szkoły; 

 mieszkańcy gminy Mosina wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach ( ponad dwadzieścia 

procent), natomiast ponad trzydzieści procent ankietowanych nie poparła takiego rozwiązania; 

 największą aprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym: w szkole 

podstawowej (34,1%), w gimnazjum (35,2%) oraz w liceum (40,9%); 

 w zwiększonej aktywności nauczycieli na przerwach ankietowani widzą możliwość podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole 

(56,1%); 

 mieszkańcy gminy Mosina (41,9%) pozytywnie oceniają funkcjonowanie policji, przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 19,4 

punkty procentowe; 

 ponad czterdzieści procent mieszkańców gminy Mosina pozytywnie ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej (41,6%), przewaga opinii 

pozytywnych nad negatywnymi o 15,4 punkty procentowe; 

 mieszkańcy gminy nie wyrażają zgody na zwiększenia liczby strażników miejskich (36,7%), przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi 

wynosi 9,2 punkty procentowe, 35,8% respondentów nie ma zdania w tej sprawie; 

 65,3% mieszkańców gminy Mosina czuje się bezpiecznie w  mieście, natomiast 55,8% czuje się bezpiecznie na wsi; 

 w większej liczbie patroli policyjnych i straży miejskiej respondenci upatrują szansę poprawienia poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

 
3.8. Sport, rekreacja i kultura. 
Podnoszenie i rozwijanie walorów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych ma duże znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości życia 

mieszkańców oraz, bez wątpienia, ma wpływ na utożsamianie się ze swoją małą ojczyzną, jak również na zaangażowanie w życie publiczne 

gminy. Ważność tej problematyki dostrzega samorząd gminy, przeznaczając na budowę infrastruktury sportowej znaczne środki finansowe.  

Kolejny blok pytań kwestionariusza ankiety dotyczył uczestnictwa i oceny stopnia zadowolenia, bądź niezadowolenia z imprez sportowych 

organizowanych w gminie. W odpowiedzi na pytanie o stopień uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych w gminie 12,4% 

respondentów zdeklarowało, że „często” w nich uczestniczy, natomiast 47,2% stwierdziło, że „rzadko”, a 40,4% odpowiedziało, że  



 

38 | S t r o n a  
 

63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel/fax 62 747 47 09, kom. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl 
 

„w ogóle nie uczestniczy” w imprezach sportowych. Można przypuszczać, że jest to dla organizatorów niezadowalający wynik uczestnictwa 

mieszkańców w tych imprezach, dlatego warto zaprezentować strukturę tych opinii. Mężczyźni częściej od kobiet deklarują, że uczestniczą 

w imprezach sportowych organizowanych w gminie. Najczęstszy udział w imprezach sportowych deklarują respondenci w wieku 18-24 lata 

(13,5%).  

W pytaniu 30 poproszono respondentów o ocenę imprez sportowych organizowanych w gminie. Ponad czterdzieści procent (42,0%) respondentów 

zadeklarowało, że jest zadowolona z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 3,4% ankietowanych. Natomiast 54,6% respondentów 

odpowiedziała „nie wiem, trudno mi powiedzieć”. Ze względu na to, że duży odsetek osób z próby nie potrafił zająć w tej sprawie stanowiska, 

postanowiono poddać analizie rozkłady demograficzno-społeczne tych respondentów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom  

wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez sportowych, respondenci z wykształceniem 

gimnazjalnym i podstawowym (62,9%) częściej od respondentów z innych kategorii wykształcenia nie potrafili w tej sprawie zająć stanowiska. 

Rozkłady odpowiedzi „nie wiem, trudno mi powiedzieć” w kategoriach społeczno-zawodowych wskazują, że takiego wyboru przede wszystkim 

dokonali: rolnicy (76,7%), gospodynie domowe (62,7%) i emeryci (57,5%). 

W kolejnym pytaniu (31) poproszono respondentów o określenie stopnia uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie, 19,4% 

respondentów zdeklarowało, że „często” uczestniczy w tych imprezach, 55,2% „rzadko” oraz 25,4% stwierdziło, że „w ogóle nie uczestniczy” 

w imprezach kulturalnych. 44,1% mieszkańców gminy Mosina w wieku 66 i więcej „w ogóle nie uczestniczy” w imprezach kulturalnych. Najczęstszy 

udział w tych imprezach deklarują respondenci w przedziale wieku 45-54 lat (23,5%) i 25-34 lat (19,8%). Płeć ma wpływ na „częsty” udział 

mieszkańców w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie. Mężczyźni częściej (o 1,8 punkty procentowe) od kobiet biorą udział 

w imprezach kulturalnych. Wykształcenie także ma wpływ na deklaracje respondentów o uczestnictwie w imprezach kulturalnych. Czym wyższy 

poziom wykształcenia, tym częstsze uczestnictwo w imprezach kulturalnych. 27,3% respondentów z wykształceniem wyższym „często” 

uczestniczy w imprezach kulturalnych, a z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym tylko 12,9% respondentów. Jednocześnie największy 

odsetek ankietowanych z tym wykształceniem wskazuje brak uczestnictwa w takich imprezach (45,7%). W kategorii społeczno-zawodowej 

deklaracje, że biorą „często” udział w imprezach kulturalnych złożyli: renciści (30,3%), pracownicy administracyjno-biurowi (28,0%) oraz 

nauczyciele, urzędnicy i wolne zawody (24,1%). 
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W  pytaniu 32 kwestionariusza ankiety zwrócono się o ocenę imprez kulturalnych organizowanych w gminie. Zadowolenie z imprez kulturalnych 

wyraziło 57,1% respondentów, 39,8% odpowiedziało „nie wiem, trudno mi powiedzieć”, a 3,1% ankietowanych zadeklarowało, że nie jest 

zadowolonych z tych imprez. Poziom wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez 

kulturalnych. 50,0% respondentów z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym nie potrafiło dokonać oceny imprez kulturalnych. Jak wynika 

z poprzednich tablic, taki wybór odpowiedzi spowodowany jest przede wszystkim brakiem uczestnictwa w imprezach kulturalnych tej grupy 

respondentów (45,7% ankietowanych z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym złożyło deklaracje, że „w ogóle nie uczestniczy” 

w imprezach kulturalnych). Wyboru odpowiedzi ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych dokonywali: rolnicy (46,7%), 

bezrobotni (46,4%) oraz emeryci (45,7%). W kategorii społeczno-zawodowej najlepiej imprezy kulturalne ocenili: renciści (66,7%), pracownicy 

administracyjno-biurowi (64,0%) oraz prywatni przedsiębiorcy (63,5%). Natomiast ze względu na wykształcenie, najwyższe oceny imprez 

kulturalnych zadeklarowali respondenci z wykształceniem: policealnym i średnim zawodowym (62,5%) i średnim ogólnokształcącym (61,6%).  

Z kolei najniżej imprezy kulturalne zostały ocenione przez respondentów z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (37,1%). 

Reasumując tę część raportu, należy zauważyć, że: 

 mieszkańcy gminy są zadowoleni z imprez sportowych organizowanych w gminie, lecz ich udział w tych imprezach nie może być 

satysfakcjonujący dla organizatorów;  

 mężczyźni częściej (o 1,7 punktów procentowe) od kobiet deklarują, że uczestniczą „często” w imprezach sportowych organizowanych 

w gminie;  

 ponad czterdzieści procent (42,0%) respondentów zadeklarowało, że jest zadowolona z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 3,4% 

ankietowanych; 

 poziom wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez sportowych, respondenci  

z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym częściej nie potrafili w tej sprawie zająć stanowiska;  

 zadowolenie z imprez kulturalnych wyraziło 57,1% respondentów;  

 w kategorii społeczno-zawodowej najlepiej imprezy kulturalne ocenili: renciści (66,7%), pracownicy administracyjno-biurowi (64,0%) oraz 

prywatni przedsiębiorcy (63,5%); 

 najniżej imprezy kulturalne zostały ocenione przez respondentów z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (37,1%). 
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3.9. Komunikacja autobusowa.  
Na terenie Mosiny funkcjonuje komunikacja autobusowa, z której według opinii badanych korzysta 25,3% mieszkańców gminy19. Rozkłady tablic 

krzyżowych wskazują, że mieszkańcy wsi (51,3%) nieznacznie częściej (o 2,6 punktów procentowych) od mieszkańców miasta Mosina(48,7%) 

korzystają z komunikacji autobusowej. Biorąc pod uwagę wiek respondentów zamieszkujących w mieście, to zdecydowanie najczęściej z miejskiej 

komunikacji korzystają ankietowani z przedziału wieku od 18-24 lat (45,0%). Natomiast na wsi najczęściej z autobusów korzystają respondenci 

przedziału wieku od 25-34 lat (34,1%). Kobiety częściej (o 18 punktów procentowych) od mężczyzn korzystają z miejskiej komunikacji 

autobusowej. Wiek respondentów wpływa na korzystanie z usług komunikacji autobusowej. Najczęściej korzystają z niej respondenci  

z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lat (38,2%). Należy sądzić, że tę grupę stanowią przede wszystkim uczniowie dojeżdżający do szkoły.  

W kategorii społeczno-zawodowej z komunikacji autobusowej najczęściej korzystają: uczniowie i studenci (47,3%), bezrobotni (39,3%) oraz 

pracownicy administracyjno-biurowi (38,0%). W drugiej części ostatniego pytania kwestionariusza respondenci, którzy zadeklarowali, że korzystają 

z komunikacji autobusowej, zostali poproszeni o dokonanie oceny jej funkcjonowania w skali od 1 do 5.  

Wykres nr 13. Deklaracja korzystania z usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.  

25,3%

74,7%

Tak

Nie

 

                                                             
19 Komunikacja autobusowa w gminie Mosina jest obsługiwana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu i realizuje zadania przewozowe w ramach 
Aglomeracji Poznańskiej. 
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W pięciostopniowej skali ocen najlepiej zostały ocenione: dostępność zakupu biletów (średnia 4.01), punktualność kursu zgodnie z rozkładem 

jazdy (średnia 3.97), kultura kierowców (średnia 3.94), stan techniczny i czystość pojazdów (średnia 3.80) oraz bezpieczeństwo osobiste (średnia 

3.76). Respondenci najniżej ocenili: częstotliwość kursowania linii autobusowych w niedziele i święta (średnia 2.81), częstotliwość kursów 

komunikacji autobusowej późnym wieczorem (średnia 3.09), częstotliwość kursowania linii autobusowych w godzinach szczytu (średnia 3.23) oraz 

częstotliwość kursowania linii autobusowych w dni robocze (średnia 3.30).  

Reasumując ostatnia część raportu, należy podkreślić, że: 

 co czwarty respondent deklaruje, że korzysta z miejskiej komunikacji autobusowej; 

 mieszkańcy wsi nieznacznie częściej (o 2,6 punktów procentowych) od mieszkańców miasta Mosina korzystają z komunikacji autobusowej; 

 kobiety częściej (o 18 punktów procentowych) od mężczyzn korzystają z miejskiej komunikacji autobusowej; 

 miejska komunikacja autobusowa jest dobrze postrzegana przez respondentów, nie mniej jednak mieszkańcy dostrzegają mankamenty 

w funkcjonowaniu linii autobusowych, do których zaliczają szczególnie częstotliwość kursów oraz dogodność oczekiwania na autobus 

(zadaszenie, miejsce do siedzenia). 

 

4. Podsumowanie. 
Podstawowym celem badania było dokonanie „swoistego bilansu otwarcia” na temat oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie aktualizacji 

strategii rozwoju gminy. W badaniach nie brano pod uwagę (nie było to zresztą celem badań) wszystkich komponentów mających wpływ na 

kształtowanie aktualnego stanu świadomości społeczności lokalnej gminy Mosina. Z całą pewnością było to swoiste badanie postaw20, w których 

uzyskuje się deklarację określonego zachowania, wskaźnik postawy, a nie pewnik jej występowania. Sens badania postaw polega głównie na tym, 

by przewidywać określone zachowania. Niewątpliwie wiele problemów zostało w badaniach tylko zasygnalizowanych i wymagają one dalszego 

pogłębienia. 

W miesięczniku informacyjnym gminy Mosina „Merkuriusz Mosiński”, Burmistrz Mosiny wystosowała prośbę do mieszkańców, w którym między 

innymi czytamy „…Wszystkie działania podejmowane przez Gminę wynikają z przyjętej kilka lat temu Strategii Rozwoju Gminy Mosina.(...) 

Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny: Polska została członkiem Unii Europejskiej i obowiązujące prawo 

                                                             
20 Mirosława Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976,s.34. 
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musiało zostać dostosowane do standardów europejskich, a Mosina stała się częścią tzw. aglomeracji poznańskiej. Stworzyło to potrzebę 

rozpoczęcia prac nad nową „gminną konstytucją”, Strategia Rozwoju Gminy na lata 2011-2020(…). By poznać zdanie większości obywateli Gminy 

Mosina, wspólnie z Pracownią Badani Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku, przeprowadzimy badania ankietowe, aby w jak 

największym stopniu uwzględnić Państwa opinie w budowaniu  przyszłości naszej gminy (…).  Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi 

na postawione pytania. Państwa zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Jednocześnie zapewniam, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane  

w postaci zbiorczych zestawień i analiz…”. 

Apel Burmistrza poskutkował, ponieważ respondenci biorący udział w badaniach wykazali się postawą obywatelską, rzetelnie wypełniali 

kwestionariusz ankiety (co potwierdziły pytania sprawdzające). Wielu z nich, odpowiadając na pytania stawiane w ankiecie, traktowało 

uczestnictwo w badaniach jako udział w społecznej dyskusji o ważnych problemach gminy. Interesująca wydaje się postawa afirmacji 

mieszkańców gminy Mosina do swojej małej ojczyzny, zwłaszcza w świetle dość powszechnego medialnego, i nie tylko, utyskiwania na codzienną 

rzeczywistość, w okresie dużej migracji zarobkowej. 88,4% dorosłych obywateli gminy jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania. 

Mieszkańcy gminy Mosina postrzegają swoją gminę jako wyróżniającą się spośród innych gmin województwa wielkopolskiego przede wszystkim 

miejscami związanymi z historią ziemi mosińskiej, a mianowicie kompleks pałacowo – parkowy w Rogalinie, Mauzoleum rodowe Raczyńskich 

i Galeria Malarstwa (83,4%).  Wysoko oceniają dostęp do placówek handlowych, oświatę i publiczną opiekę zdrowotną (szpital w Puszczykowie) . 

Mają uwagi dotyczące bezpieczeństwa na lokalnym rynku pracy i słabo oceniają stanu ulic i chodników oraz kanalizacje deszczową. 
W świetle przeprowadzonych badań dostrzega się potrzebę doskonalenia narzędzi marketingowych21 w celu dalszego efektywniejszego 

kształtowania wizerunku22 administracji samorządowej będącego sumą wrażeń i spostrzeżeń obywateli o funkcjonowaniu samorządu. Pragmatyzm 

mieszkańców gminy Mosina zdecydował, że najistotniejsze cechy wpływające na ocenę każdego urzędu zostały zauważone przez respondentów, 

do których należą: dobra informacja przy wejściu do urzędu – Biuro Obsługi Interesanta, lepsza organizacja pracy, brak kolejek i milsza obsługa 

klientów. Rozkład wyborów respondentów wskazuje na prawidłowy kierunek kształtowania wizerunku urzędu miejskiego. Sposób, w jaki urzędnik 

samorządowy kontaktuje się z obywatelami, załatwiając ważne dla nich sprawy, stanowi ważny aspekt kształtowania opinii i wizerunku  

administracji samorządowej. Bardzo istotnym elementem w kształtowaniu dobrego wizerunku jest pierwszy kontakt, od którego często zależy 

                                                             
21 Kotler Philip, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wydawnictwo Geberthner&Ska, Warszawa 1994,s.6. 
22 Zdzisław Knecht, Public relations w administracji publicznej, teoria, praktyka , badania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006,s.114.    
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dalsza opinia o pracy urzędu. Mieszkańcy gminy dostrzegli również ten fakt, wysoko stawiając w hierarchii pozytywnych zmian w pracy urzędu na 

czołowych miejscach: dobrą informację przy wejściu do urzędu, lepszą organizację pracy oraz brak kolejek. Bez wątpienia dobra informacja przy 

wejściu do urzędu, co do zakresu spraw załatwianych przez poszczególne wydziały, przekazywana przez kompetentnego i empatycznego 

urzędnika ma ogromne znaczenie dla pozytywnego kształtowania wizerunku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Na podstawie prezentowanych 

wyników badań można powiedzieć, że nad poprawą wizerunku urzędu należy nadal pracować, nie mniej jednak kierunek przyjętych zmian pracy 

urzędu jest ze wszech miar słuszny. Należy podkreślić wysoką ocenę pracy Burmistrza Mosiny dokonaną przez mieszkańców, którego działalność 

została wyżej (o 31,0 punktów procentowych) oceniona, niż działalność radnych miejskich. Zakładamy, że przeprowadzone badania są elementem 

większego planu marketingowego, w którym jednostka administracji samorządowej na podstawie przeprowadzonych badań lepiej rozpozna 

oczekiwania społeczne swoich mieszkańców, aby w sposób satysfakcjonujący móc skutecznie zaspakajać indywidualne i zbiorowe potrzeby 

gminnej społeczności i w konsekwencji podnosić jakość swej pracy. Należy sądzić, że jest to najlepszy sposób budowania i dbania o korzystny 

wizerunek gminy Mosina i samorządu. Mamy nadzieję, że jest to etap budowania silnej i stabilnej marki gminy Mosina  jako podstawy dalszego 

rozwoju gminy. 

Badania pokazują, że liderem w dostarczaniu mieszkańcom wiedzy o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Mosina jest informator 

miejski: „Merkuriusz Mosiński” (69,7%). Mieszkańcy gminy Mosina przekazali władzy samorządowej wyraźny sygnał, że najważniejszymi 

zadaniami inwestycyjnymi powinny być: infrastruktura drogowa,  inwestycje w infrastrukturze komunalnej (budowa placów zabaw, terenów 

zielonych i ciągów spacerowych 85,0%) oraz inwestycje w bazę oświatową, w tym budowę przedszkoli (81,6%) oraz modernizacja i rozbudowa 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  (80,7%). W konsekwencji za priorytetowe inwestycje respondenci uznali zadania w infrastrukturze 

drogowej oraz inwestycje w bazę rekreacyjną, (budowa pływalni) które ich zdaniem mają najistotniejszy wpływ na jakość życia w gminie. Badania 

pokazują bardzo wysokie oczekiwania mieszkańców w inwestycje infrastruktury drogowej w gminie mimo, że tylko część infrastruktury drogowej 

jest zadaniem własnym gminy, to jednak szeroki lobbing samorządu na rzecz tych inwestycji wydaje się być oczekiwanym przez mieszkańców 

działaniem władz samorządowych. Mieszkańcy Mosiny wyrazili głębokie zrozumienie i akceptacje dla inwestycji i remontów zrealizowanych  

w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność. Mieszkańcy Mosiny (85,2%) są zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Niejako wbrew 

medialnym przekazom należy odnotować, że mieszkańcy gminy są zadowoleni (69,4%) ze świadczeń opieki zdrowotnej. Szczególnie interesujące 

wydają się opinie respondentów w grupie wiekowej 66 lat i więcej, którzy deklarowali większe zadowolenie ze świadczeń opieki zdrowotnej 
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(79,4%) od respondentów z pozostałych grup wiekowych. Ponad połowa ankietowanych opowiada się za zdecydowanie większym wydatkowaniem 

środków finansowych na pomoc społeczną. Mieszkańcy gminy Mosina dobrze oceniają poziom oświaty i sygnalizują zwiększenie zainteresowania 

samorządu ofertą wakacyjną dla młodzieży, upowszechnieniem wychowania przedszkolnego oraz systemem stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Szanse podniesienia usług edukacyjnych widzą: w zwiększeniu aktywności i zaangażowania nauczycieli, w zwiększeniu nakładów inwestycyjnych 

na infrastrukturę szkół oraz w zapewnieniu większego wpływu rodziców na działalność szkoły. Badania wykazały, że mieszkańcy gminy Mosina  

wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach (ponad dwadzieścia procent), zdecydowanie większą 

gotowość do tego rozwiązania zadeklarowali respondenci z wykształceniem wyższym. Respondenci w zwiększonej aktywności nauczycieli na 

przerwach widzą możliwość podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole (56,1%). Warto podkreślić, że mieszkańcy gminy odczuwają 

obawę o bezpieczeństwo dzieci, jednak swoje bezpieczeństwo oceniają wysoko, 65,3% mieszkańców gminy Mosina czuje się bezpiecznie  

w mieście, natomiast 55,8% czuje się bezpiecznie na wsi. Zapewne duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mosina ma 

praca policji i straży miejskiej, która jest dobrze oceniana. Mieszkańcy gminy są zadowoleni z imprez sportowych i kulturalnych organizowanych  

w gminie, lecz ich udział w tych imprezach nie może być satysfakcjonujący dla organizatorów.  

Badania dowiodły, że istnieje ogromne zapotrzebowanie społeczne na informacje o funkcjonowaniu administracji samorządowej, którą 

społeczność gminy Mosina zdaje się traktować jako formę demokracji. System komunikacji administracji z mieszkańcami wydaje się być niezbędny 

dla współdziałania obu stron. Należy podkreślić, że główne źródło wiedzy mieszkańców o pracy gminnej administracji, to prasa lokalna. Nie od 

dzisiaj wiadomo, że praca urzędu nie jest łatwa, pracownicy urzędów muszą przełamywać stare nawyki, rozwiązywać konfliktowe sytuacje 

społeczne, chronić tradycje, ustanawiać nowe lepsze rozwiązania. Ogromne znaczenie w rozwiązywaniu tych spraw ma postawa pracowników 

administracji samorządowej oraz osób pełniących w niej kierownicze funkcje. Z całą pewnością można powiedzieć, że przeprowadzone badania 

stanowiły pierwszy milowy krok w zakresie rozpoznania i zdiagnozowania obszarów wizerunku administracji samorządowej oraz potrzeb mających 

ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców. Należy oczekiwać, że tym drugim krokiem mogą być kwestie postrzegania opinii o swojej pracy 

przez samych urzędników, czyli tego, jaki jest, a jaki powinien być wizerunek administracji samorządowej.  

Badania wykazały, że zdecydowana większość mieszkańców dobrze się czuje w swojej małej ojczyźnie. Warto zwrócić uwagę i podjąć skuteczne 

działania w zakresie kształtowania pozytywnych opinii w grupie osób, które w badaniach nie mają zdania lub trudno im powiedzieć, co 

w rzeczywistości społecznej przekłada się na osoby niezdecydowane, które na wszystkich poziomach polityki bardzo często decydują o dalszym 
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bycie politycznym wybieranych gremiów. W badaniach pokazano struktury tych grup ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, kategorię 

społeczno-zawodową oraz podano ich udziały procentowe w rozkładach tablic krzyżowych. Stanowią one średnio około 30% badanej próby. 

Niezdecydowanych znacznie łatwiej przekonać niż tych, którzy mają wyrobioną opinię. Można wyrazić pogląd, że koncentracja marketingowa 

adresowana do tej grupy powinna być najważniejszym celem planu marketingowego Urzędu Miejskiego w Mosinie. Dostrzegamy, że 

przeprowadzone badania są silnym ogniwem działań public relations w gminie i mamy nadzieję, że będą elementem długotrwałego budowania 

dobrej dwustronnej komunikacji. Ta forma komunikacji społecznej znajduje się na etapie in statu nascendi w relacji obywatel administracja 

samorządowa. Przykłady Poznania, Gdańska, Ostrowa Wielkopolskiego czy Jaworzna23, a ostatnio w południowej Wielkopolsce (przy udziale 

Pracowni) w gminach: Pleszew, Krotoszyn, Gostyń, Koźmin Wielkopolski, Jarocin, Tarnowo Podgórne, Pobiedziska, Wągrowiec, Środa 

Wielkopolska są raczej wyjątkami w skali kraju na tej platformie komunikacji społecznej. Kolejny wniosek, jaki wypływa z przeprowadzonych 

badań, to propozycja przystąpienia przez gminę do realizacji programu strategii edukacji, która byłaby wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 

społecznym dotyczącym podnoszenia jakości edukacji w gminie. Proponuje się przeprowadzenie w gminie Mosina diagnozy stanu edukacji na 

podstawie badań empirycznych i społecznej dyskusji w celu opracowania i wytyczenia spójnych działań wspierających rozwój nowocześnie 

zarządzanej edukacji wraz z wytyczeniem strategii edukacji na lata 2011-2020. Strategia rozwoju edukacji winna stanowić podstawę do 

prowadzenia racjonalnej polityki oświatowej. W wyniku jej przeprowadzenia wyznaczone powinny być kierunki i zadania zarówno podmiotowi 

odpowiedzialnemu za tworzenie infrastruktury, jak też odpowiedzialnemu za poziom i efektywność kształcenia i wychowania. Proces realizacji 

strategii powinien mieć charakter dynamicznej ciągłości, uwzględniającej zmiany uwarunkowań, w celu korekty planów. Realizacja strategii 

edukacji gminy Mosina powinna ułatwić korzystanie ze środków publicznych, wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. 

Opracowana strategia powinna być nie tylko wizją przyszłości edukacji w gminie Mosina, lecz swoistym planem inwestycyjnym zawierającym cele 

i kierunki rozwoju edukacji. Wydaje się, że badanie aspiracji i oczekiwań wszystkich podmiotów społeczności szkolnych, stworzy mocny fundament 

do budowania wizji edukacji spełniającej wyzwania współczesnej cywilizacji i przyczyni się do budowy modelu społeczeństwa rozwijającego się. 

Opracowana strategia powinna znacznie przyczynić się do zapewnienia dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków harmonijnego rozwoju 

intelektualnego, fizycznego, duchowego i moralnego, w których szkoły winny stać się tętniącymi życiem centrami oświatowymi, społecznymi, 
                                                             
23 Wymienione miasta prowadzą badania opinii cyklicznie. W Jaworznie Katowicki oddział Instytutu Badania Opinii i Rynku „Pentor" zrealizował badanie opinii po raz trzeci  
z godnie z zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Jaworzna na lata 2001-2020, z godnie z uchwałą rajców badania takie powinny być realizowane co dwa lata. 
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kulturalnymi i sportowymi w społecznościach lokalnych. 

Jesteśmy przekonani, że zebrana w badaniach wiedza będzie „mapą drogową” budowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne dziesięciolecie 

i pozwoli władzom samorządu w Mosinie zarządzać gminą w sposób respektujący wartości, oczekiwania i potrzeby mieszkańców i w ten sposób 

zrealizuje najnowsze standardy demokracji lokalnej określanej zarządzaniem zorientowanym na obywateli.  

 Mamy świadomość, że przeprowadzone badanie opinii mieszkańców gminy Mosina nie wyczerpuje tej problematyki, dlatego kontynuowanie 

dialogu społecznego wydaje się zasadne, zwłaszcza że w wyniku przeprowadzonych badań powstały nowe, niezmiernie interesujące obszary dla 

bardziej szczegółowych badań opinii społecznej. Wydaje się, że przeprowadzone badania opinii publicznej w gminie Mosina otworzyły nową jakość 

dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie zatroskana władza samorządowa wsłuchuje się w głos obywateli. 

 

 

                                   Mosina, marzec 2010 rok 
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5. Kwestionariusz ankiety z rozkładami brzegowymi. 
Kolejny numer ankiety   

    
Ankieta anonimowa 

„Badanie oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie aktualizacji strategii rozwoju gminy”    
 

Szanowni Państwo! 
Prosimy o wzięcie udziału w badaniu, których wyniki posłużą aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz efektywniejszemu przygotowaniu strategii promocji gminy,  
jako integralnej części istniejących i przyszłych planów strategicznych, oraz wieloletnich planów inwestycyjnych. Prowadzone badania są swoistym wsłuchiwaniem się samorządu  
w głosy mieszkańców. Badacze wychodzą z założenia, że dzięki zebranym informacjom władze samorządowe będą w stanie lepiej rozpoznać i zaspokajać potrzeby ludzi, którzy 
powierzyli w ich ręce część swoich spraw i problemów. Badania służą przede wszystkim mieszkańcom  ponieważ na ich podstawie władze miasta są w stanie przygotować lepsze 
programy, strategie i plany działania. Do udzielenia odpowiedzi na pytania badaczy zostaliście Państwo wybrani w sposób losowy. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzają 
ankieterzy, którzy posiadają upoważnienie wydane przez Pracownię. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na postawione pytania. Opinie Państwa są dla nas bardzo 
ważne. Jednocześnie zapewniamy, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i analiz, które pozwolą lepiej rozpoznać Państwa 
oczekiwania wobec władz samorządowych gminy Mosina. 
Gwarantujemy, iż nikt postronny nie będzie miał wglądu w Pana/i wypowiedzi. 

 
Z góry dziękujemy za współpracę. 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Bardzo 
zadowolony 

Raczej 
zadowolony 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
niezadowolony 

Bardzo 
niezadowolony 

 
1.Czy jest Pan/Pani zadowolony/a 
ze swojego miejsca zamieszkania? 
 32,1% 56,3% 5,1% 4,9% 1,6% 

 
Proszę zakreślić znakiem X  13 kratek  
2.Czy gmina Mosina wyróżnia się czymś pozytywnym wśród 
innych gmin województwa wielkopolskiego. 
Jeśli tak, to czym? 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie 
mam 

zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

1 
Atrakcyjnym położeniem krajobrazowo-przyrodniczym 
w dolinie Warty, pomiędzy Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym a  Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym 

46,5% 35,5% 13,7% 3,1% 1,2% 

2 Czystością i estetyką miasta i gminy  13,3% 38,7% 19,9% 23,3% 4,7% 

3 Korzystnym położeniem, przynależnością do milionowej 
aglomeracji poznańskiej   34,2% 47,2% 13,1% 4,1% 1,4% 

4 Przedsiębiorczością i pracowitością mieszkańców 17,5% 37,0% 33,8% 10,1% 1,6% 

5 Kompleksem pałacowo-parkowym w Rogalinie, 
Mauzoleum rodowym Raczyńskich i Galerią Malarstwa 48,8% 34,6% 12,7% 3,9% 0,4% 

6 Ofertą kulturalną MOK 19,9% 34,5% 33,0% 11,3% 1,3% 
7 Targowiskiem Miejskim 24,2% 42,2% 19,9% 11,8% 1,8% 
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8 Niskimi podatkami od nieruchomości „Mosina– 
wielkopolskie miasto niskich podatków” 14,4% 25,6% 31,9% 22,2% 6,0% 

9 Elegantem z Mosiny 30,3% 31,5% 25,9% 10,4% 1,9% 

10 Galerią Miejską w Mosinie pod patronatem ASP 
 w Poznaniu i Izbą Muzealną 24,9% 32,1% 36,3% 5,8% 0,9% 

11 Bogatą baza i ofertą programową Ośrodka Sportu 
 i Rekreacji w Mosinie 20,3% 33,7% 37,4% 7,4% 1,2% 

12 Stadninami koni 20,5% 35,0% 36,5% 6,6% 1,4% 

13 Mosińskim Klubem Żeglarskim 19,2% 32,1% 43,0% 4,7% 1,0% 

14 Inne, jakie? 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  
Proszę zakreślić znakiem X 18 kratki 
3.Jak ocenia Pan/Pani warunki życia w gminie Mosina w 
następujących obszarach życia publicznego? 

Bardzo 
dobrze Dobrze Nie mam 

zdania Źle Bardzo 
źle 

1 Bezpieczeństwo na lokalnym rynku pracy 2,3% 25,1% 34,2% 33,4% 4,9% 
2 Publiczna opieka zdrowotna (szpital w Puszczykowie) 9,7% 54,1% 22,9% 10,6% 2,6% 
3 Kanalizacja sanitarna 7,9% 48,7% 18,4% 18,1% 6,9% 
4 Układ komunikacyjny miasta 7,4% 48,7% 17,5% 21,2% 5,2% 
5 Placówki handlowe  17,6% 64,1% 11,3% 6,1% 0,9% 
6 Dostęp do sportu i rekreacji 8,0% 52,5% 26,9% 10,5% 2,1% 
7 Oświata (szkoły podstawowe, gimnazja)  13,0% 58,2% 22,8% 5,4% 0,6% 
8 Placówki gastronomiczne 9,3% 53,5% 23,3% 12,8% 1,0% 
9 Warunki mieszkaniowe 8,2% 59,3% 25,6% 5,3% 1,6% 
10 Stan środowiska naturalnego 7,5% 50,8% 22,5% 16,7% 2,5% 
11 Opieka społeczna 4,9% 39,4% 44,4% 10,1% 1,2% 
12 Bezpieczeństwo mieszkańców  6,2% 47,4% 25,9% 16,6% 3,9% 
13 Stan ulic i chodników  3,8% 27,3% 14,1% 26,3% 28,5% 
14 Jakość wody   6,0% 56,1% 19,9% 14,0% 4,0% 
15 Dostęp do kultury i rozrywki 5,3% 49,9% 29,7% 12,2% 3,0% 
16 Niepubliczna służba zdrowia (przychodnie, lekarze rodzinni) 6,3% 56,3% 22,5% 11,7% 3,1% 
17 Kanalizacja deszczowa 3,6% 35,9% 24,1% 23,2% 13,2% 
18 Czystość i estetyka 3,2% 49,1% 28,6% 15,0% 4,0% 
19 Inne, jakie? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Zdecydowanie 
tak Raczej tak Nie mam 

zdania Raczej nie Zdecydowanie 
nie 4.Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje 

Urząd Miejski w Mosinie? 
 6,5% 54,3% 27,4% 8,8% 3,0% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Bardzo dobrze Dobrze Nie mam zdania Źle Bardzo źle 5.Jak ocenia Pan/Pani działalność Burmistrza 
Mosiny?  
 6,7% 49,7% 28,4% 11,1% 4,1% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Bardzo dobrze Dobrze Nie mam zdania Źle Bardzo źle 6.Jak ocenia Pan/Pani współpracę Burmistrza  
z Radą Miejską w Mosinie?  
 1,6% 22,7% 65,9% 7,5% 2,3% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Bardzo dobrze Dobrze Nie mam zdania Źle Bardzo źle 7.Jak ocenia Pan/Pani działalność Rady Miejskiej 
w Mosinie? 
 1,2% 24,2% 60,6% 11,4% 2,6% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 3 kratki 
 
8.Z jakich źródeł pochodzi Pana/Pani wiedza o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Mosina.  
Proszę wybrać trzy odpowiedzi i postawić znak x.  

Zaznacz 
x 

1 Z zebrań osiedlowych i wiejskich  22,7% 
2 Z tablic ogłoszeń 35,5% 
3 Z serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie www.mosina.pl   29,4% 
4 Z informatora miejskiego „Merkuriusz Mosiński” 67,9% 
5 Z miesięcznika „Gazeta mosińsko-puszczykowska” 42,4% 
6 Z dwutygodnika „Fakty mosińsko-puszczykowskie” 23,7% 
7 Z portalu internetowego BIP http://bip.mosina.wokiss.pl 8,4% 
8 Z dziennika „Głos Wielkopolski” 14,5% 
9 Z „Teleskopu” TVP Poznań 17,4% 
10 Z radia „Merkury” 9,3% 
11 Z przekazu ustnego „od sąsiadów z plotek” 18,4% 
12 Z rozmów na targowisku 5,7% 
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Proszę zakreślić znakiem X w pytaniu 9a tylko 3 kratki 

Tak Nie Nie mam 
zdania 9.Czy w ciągu ostatnich kilku lat Pana/Pani zdaniem nastąpiły pozytywne zmiany  

w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie? 
47,9% 12,2% 39,9% 

9a.Jeżeli Pan/Pani na postawione powyżej pytanie odpowiedział/a „tak”, proszę wybrać trzy  odpowiedzi  
i postawić znak x.   

Zaznacz 
x 

1 Dobra informacja przy wejściu do urzędu – Biuro Obsługi Interesanta 80,0% 
2 Ciekawa strona internetowa i lepsza informacja o pracy urzędu 26,5% 
3 Lepsza organizacja pracy, brak kolejek  39,7% 
4 Nowa kadra 15,9% 
5 Większe zaangażowanie pracowników i szybkość w załatwieniu spraw 28,3% 
6 Milsza obsługa klientów   30,3% 
7 Lepsza estetyka i funkcjonalność pomieszczeń dla klientów 27,3% 
8 Bardziej kompetentni i lepiej przygotowani pracownicy 18,6% 
9 Większa przystępność i uprzejmość pracowników Urzędu 24,9% 

 
Proszę zakreślić znakiem X 9 kratek 
10. Budżet gminy Mosina ma określone 
możliwości. Sztuka rządzenia to umiejętność 
podejmowania trafnych decyzji. Na co 
Pana/Pani zdaniem należy przeznaczyć środki 
inwestycyjne w infrastrukturze drogowej. 
Proszę zaznaczyć znak X przy każdej 
 z proponowanych inwestycji. 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Trudno 
powiedzieć 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

1 Budowa nowych dróg 69,8% 25,8% 3,8% 0,6% 0,0% 
2 Budowa nowych chodników 68,4% 27,7% 3,1% 0,8% 0,0% 

3 Budowa obwodnicy wyprowadzająca ruch  
z centrum miasta 51,3% 29,4% 14,9% 3,5% 0,9% 

4 Remont dróg i chodników 60,4% 34,1% 4,8% 0,6% 0,1% 

5 Usprawnienie obecnego układu 
komunikacyjnego 43,7% 34,5% 17,4% 4,3% 0,3% 

6 Budowa i modernizacja parkingów 40,9% 36,4% 16,2% 5,4% 1,0% 
7 Budowa nowych ścieżek rowerowych  54,4% 32,1% 10,6% 2,3% 0,5% 
8 Tymczasowe wzmacnianie dróg tłuczniem 28,0% 27,7% 16,8% 14,0% 13,5% 

9 Modernizacja drogi łączącej Mosinę                    
z Poznaniem (zadanie wojewódzkie) 42,9% 34,4% 18,1% 3,8% 0,9% 

10 Inne, jakie? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Proszę zakreślić znakiem X 10 kratek 
11. Budżet gminy Mosina ma określone 
możliwości. Sztuka rządzenia to umiejętność 
podejmowania trafnych decyzji. Na co 
Pana/Pani zdaniem należy przeznaczyć środki 
inwestycyjne w infrastrukturze komunalnej. 
Proszę zaznaczyć znak X przy każdej  
z proponowanych inwestycji. 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Trudno 
powiedzieć 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

1 
Przygotowanie terenów pod nowe osiedla 
mieszkaniowe (zabudowa zarówno 
jednorodzinna jak i wielorodzinna) 

21,2% 47,4% 24,2% 4,8% 2,3% 

2 Wyznaczanie terenów dla małych 
zakładów rzemieślniczych 24,7% 54,7% 17,4% 2,3% 0,9% 

3 Wyznaczanie terenów dla dużych 
inwestorów 23,1% 43,5% 20,2% 10,2% 3,0% 

4 Budowa monitoringu w mieście 28,9% 42,4% 21,1% 6,1% 1,6% 
5 Przebudowa targowiska miejskiego 24,7% 37,3% 25,8% 9,6% 2,6% 
6 Budowa mieszkań socjalnych 30,7% 47,4% 17,2% 3,5% 1,2% 
7 Remont budynków komunalnych 27,8% 45,7% 22,5% 3,5% 0,4% 

8 Budowa nowej strażnicy dla OSP i straży 
państwowej 23,6% 34,2% 32,5% 7,5% 2,2% 

9 Budowa przedszkoli 37,4% 44,2% 15,2% 3,0% 0,3% 

10 Budowa placów zabaw, terenów zielonych  
i ciągów i spacerowych 45,5% 39,5% 12,3% 2,7% 0,0% 

11 Inne, jakie? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Proszę zakreślić znakiem X 9 kratek 
12. Budżet gminy Mosina ma określone 
możliwości. Sztuka rządzenia to umiejętność 
podejmowania trafnych decyzji. Na co 
Pana/Pani zdaniem należy przeznaczyć środki 
inwestycyjne w oświacie, kulturze, w sporcie 
i rekreacji. Proszę zaznaczyć znak X przy 
każdej z proponowanych inwestycji. 

Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Trudno 
powiedzieć 

Nie 
zgadzam 

się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

1 Budowa boisk sportowych 34,2% 44,2% 15,0% 4,7% 1,9% 
2 Budowa pływalni 61,3% 28,1% 7,6% 1,8% 1,2% 

3 
Modernizacja i rozbudowa bazy 
oświatowej - przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów 

36,0% 44,7% 14,4% 2,6% 2,3% 
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4 Rozbudowa i remont bazy OSiR.-u. 28,8% 41,3% 23,3% 5,1% 1,6% 

5 

Rozbudowa infrastruktury kulturalnej – 
nowe powierzchnie wystawiennicze 
muzeum i dla działalności Mosińskiego 
Ośrodka Kultury 

20,2% 37,8% 29,7% 10,1% 2,2% 

6 Budowa kortów tenisowych 25,1% 38,5% 21,0% 12,0% 3,4% 

7 Budowa sztucznego lodowiska 35,8% 36,4% 15,5% 10,0% 2,3% 
8 Budowa sketeparku 26,9% 37,3% 21,9% 10,9% 3,0% 
9 Remonty i modernizacje świetlic wiejskich 32,3% 44,4% 18,7% 2,6% 2,1% 

10 Inne jakie? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Proszę zakreślić znakiem X 10 kratek 
13. Jak Pan/Pani ocenia przydatność inwestycji  i remontów 
zrealizowanych w ostatnich latach?  

Bardzo 
dobrze Dobrze 

Nie mam 
zdania 

 
Źle Bardzo 

źle 

1 Budowa utwardzonych dróg gminnych 12,7% 44,9% 14,4% 21,8% 6,2% 
2 Budowa chodników 15,5% 50,1% 9,5% 17,1% 7,8% 
3 Budowa parkingów 14,2% 59,8% 13,9% 7,9% 4,1% 
4 Remont i budowa bazy dla szkół i przedszkoli 11,4% 60,1% 24,1% 2,7% 1,7% 
5 Oświetlenie ulic i chodników 15,7% 61,0% 12,6% 7,4% 3,4% 
6 Tymczasowe wzmacnianie dróg tłuczniem 8,7% 35,5% 20,2% 23,1% 12,6% 
7 Remont i modernizacja świetlic wiejskich i strażnic OSP 10,1% 47,9% 35,0% 4,5% 2,5% 
8 Budowa boisk sportowych w tym Orlika 12,7% 56,9% 24,4% 4,7% 1,4% 
9 Budowa placów zabaw dla dzieci 13,1% 59,5% 18,4% 7,6% 1,4% 
10 Odnowa parków i skwerów zieleni 12,4% 56,3% 22,8% 6,7% 1,7% 
11 Inne jakie? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Proszę zakreślić znakiem X tylko 3 kratki 

Tak Nie Nie mam 
zdania 14. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojej sytuacji mieszkaniowej? 

85,2% 11,4% 3,4% 

14a.Jeżeli Pan/Pani na postawione powyżej pytanie odpowiedziała „nie”, proszę wybrać trzy  odpowiedzi  
i postawić znak x.   

Zaznacz 
x 

1 Wysoki czynsz 25,0% 
2 Niski standard 20,5% 
3 Zbyt ciasna zabudowa 25,0% 
4 Brak własnościowego mieszkania 36,4% 
5 Wysokie opłaty za wodę i ścieki 50,0% 
6 Mały metraż 30,7% 
7 Hałas z zewnątrz 27,3% 
8 Mało zieleni  9,1% 
9 Wysokie opłaty za odpady komunalne 22,7% 
10 Uciążliwy sąsiad  17,0% 
11 Wysokie opłaty za podatek od nieruchomości 14,8% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 15. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze 

świadczeń opieki zdrowotnej? 14,2% 55,2% 14,5% 12,4% 3,6% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 3 kratki 
16. Który z problemów środowiska uważa Pan/Pani za najistotniejszy dla stanu swojego zdrowia? 
 Proszę wybrać trzy  odpowiedzi i postawić znak x   

Zaznacz 
x 

1 Jakość produktów żywnościowych 39,4% 
2 Hałas przemysłowy 16,3% 
3 Hałas samochodowy 37,7% 
4 Zanieczyszczenie wód 31,2% 
5 Zanieczyszczenie gleby 34,5% 
6 Zanieczyszczenie powietrza 53,1% 
7 Jakość wody do picia 28,1% 
8 Uciążliwość zapachowa 30,4% 
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Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 
Zdecydowanie 

większe 
Pozostać na tym 
samym poziomie 

Ulec znacznemu 
zmniejszeniu 

Nie mam 
zdania 17. Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być 

środki finansowe na pomoc społeczną? 
52,5% 13,7% 4,4% 29,4% 

 
Proszę wpisać swoją ocenę w każdej z 8 kratek 
18. Jak ocenia Pan/Pani stan oświaty i edukacji w gminie?  
Proszę wpisać przy każdej z kategorii swoją ocenę w skali od 1 do 5. Najniższa 1, najwyższa 5 

Ocena 
(średnia) 

1 Stan infrastruktury oświatowej (budynki szkolne, sale gimnastyczne, boiska sportowe itp.) 3.44 
2 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne  3.36 
3 Kompetencje nauczycieli  3.40 
4 Zaangażowanie nauczycieli 3.36 
5 Poziom i jakość nauczania 3.50 
6 Oferta i dostępność do zajęć pozalekcyjnych 3.33 
7 Dostęp do Internetu 3.52 
8 Stypendia i zasiłki szkolne 3.29 
9 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego  3.27 
10 Oferta wakacyjna dla młodzieży 3.18 

 
Proszę zakreślić znakiem X 3 kratki 
19. Jakie działania zdaniem Pana/Pani należy podjąć przede wszystkim dla poprawienia jakości edukacji  
w gminie? Proszę wybrać trzy odpowiedzi i postawić znak x   

Zaznacz 
X 

1 Zwiększyć aktywność i zaangażowanie nauczycieli  67,0% 
2 Zapewnić większy wpływ rodziców na działalność szkoły 45,5% 
3 Podnieść znacznie wynagrodzenia dla nauczycieli 33,8% 
4 Zwiększyć liczbę godzin dydaktycznych  35,5% 
5 Zwiększyć uprawnienia gminy w prowadzeniu szkół  30,4% 
6 Zwiększyć uprawnienia związków zawodowych nauczycieli 16,1% 
7 Zwiększyć nakłady inwestycyjne na infrastrukturę szkół 50,9% 
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Proszę zakreślić znakiem X 3 kratki 
20. Czy gwarancja zdecydowanie wyższego poziomu nauczania skłoniłaby Pana/Panią do poniesienia dodatkowych opłat 
za naukę w szkołach? 

Proszę postaw znak x dla każdej kategorii szkół Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
 nie 

1 w szkole podstawowej 7,3% 16,1% 38,2% 19,2% 19,3% 
2 w gimnazjum 7,5% 18,8% 37,3% 17,1% 19,3% 
3 w liceum 8,0% 18,4% 38,9% 15,2% 19,6% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Zdecydowanie 
wysoko 

Raczej 
wysoko 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nisko 

Zdecydowanie 
nisko 21.Jak Pan/Pani ocenia poziom bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w szkole? 
4,4% 29,9% 39,8% 19,9% 6,0% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Zdecydowanie 
wysoko 

Raczej 
wysoko 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nisko 

Zdecydowanie 
nisko 22.Jak Pan/Pani ocenia poziom bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły? 
5,8% 29,0% 37,7% 22,2% 5,3% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 3 kratki 
23.Jakie działania należałoby podjąć w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz  
w drodze do szkoły? Proszę wybrać trzy  odpowiedzi i postawić znak x   

Zaznacz 
x 

1 Wprowadzić specjalistyczną ochronę w szkole 29,4% 
2 Zwiększyć aktywność nauczycieli na przerwach 56,1% 
3 Zainstalować monitoring wizyjny w szkole 48,8% 
4 Zorganizować opiekę policji i straży miejskiej - patrole w pobliżu szkół 50,0% 
5 Zwiększyć nadzór rodziców 23,3% 
6 Lepiej oznaczyć i oświetlić drogi do szkół 37,0% 
7 Systematycznie prowadzić pogadanki na lekcjach wychowawczych 40,4% 
8 Inne, jakie?                                                                                                                                                            0,0% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Bardzo 
dobrze Dobrze Nie mam 

zdania Źle Bardzo źle 24. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Straży 
Miejskiej?  

5,1% 36,5% 32,3% 17,0% 9,2% 
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Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 
Zdecydowanie 

tak Raczej tak Nie mam 
zdania Raczej nie Zdecydowanie 

nie 25.Czy Pana/Pani zdaniem należy zwiększyć liczbę 
strażników miejskich? 6,3% 21,2% 35,8% 20,6% 16,1% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Bardzo 
dobrze Dobrze Nie mam 

zdania Źle Bardzo źle 26.Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Policji 
w gminie?  3,2% 38,7% 35,5% 17,6% 4,9% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 2 kratki 
27. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie? 
Proszę zaznaczyć x  przy każdej z kategorii 

Zdecydowanie 
tak Raczej tak Nie mam 

zdania Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

1 W mieście 12,2% 53,1% 19,3% 14,2% 1,2% 
2 Na wsi 11,5% 44,3% 31,7% 11,5% 0,9% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 3 kratki 
28. Jakie działania powinny być podjęte przede wszystkim Pana/Pani zadaniem w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w gminie? Proszę wybrać trzy  odpowiedzi i postawić znak x   

Zaznacz 
x 

1 Większa liczba patroli policyjnych i straży miejskiej 58,4% 
2 Surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym 57,0% 
3 Odpowiednie oświetlenie ulic i chodników 32,0% 
4 Współdziałanie policji ze społeczeństwem 33,4% 
5 Utworzenie miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży 35,4% 
6 Surowe egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych 31,3% 
7 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście 27,8% 
8 Współdziałanie straży miejskiej ze społeczeństwem 18,1% 
9 Inne, jakie?                                                                                                                                                           0,0% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Często Rzadko W ogóle nie uczestniczę 29. Jak często uczestniczy Pan/Pani w imprezach sportowych 
organizowanych w gminie?  12,4% 47,2% 40,4% 
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Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę. Tylko w przypadku zakreślenia pytania 4 i 5 należy odpowiedzieć na pytanie 6 
30. Jak ocenia Pan/Pani imprezy sportowe organizowane w gminie? Proszę zaznaczyć jedną wybraną 
odpowiedź znakiem X 

Zaznacz 
x 

1 Jestem zdecydowanie zadowolony 8,3% 
2 Jestem raczej zadowolony 33,7% 
3 Nie wiem, trudno mi powiedzieć  54,6% 
4 Jestem raczej niezadowolony 3,0% 
5 Jestem zdecydowanie niezadowolony 0,4% 

a) nie lubię tego typu imprez 0,4% 
b) słaby poziom i zły program 1,6% 
c) zła organizacja 0,4% 

6 
Jeśli Pan/Pani jest niezadowolony/a z oferty tych 
imprez, to proszę wskazać jedną z podanych 
przyczyn: 

d) inne 0,0% 
 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Często Rzadko W ogóle nie uczestniczę 31. Jak często uczestniczy Pan/Pani w imprezach kulturalnych 
organizowanych w gminie?  19,4% 55,2% 25,4% 

 
Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę. Tylko w przypadku zakreślenia pytania 4 i 5 należy odpowiedzieć na pytanie 6  
32. Jak ocenia Pan/Pani imprezy kulturalne organizowane w gminie?  
Proszę zaznaczyć jedną wybraną odpowiedź znakiem X. 

Zaznacz 
x 

1 Jestem zdecydowanie zadowolony 14,4% 
2 Jestem raczej zadowolony 42,7% 
3 Nie wiem, trudno mi powiedzieć  39,8% 
4 Jestem raczej niezadowolony 2,3% 
5 Jestem zdecydowanie niezadowolony 0,8% 

a) nie lubię tego typu imprez 1,2% 
b) słaby poziom i zły program 1,6% 
c) zła organizacja 0,3% 6 

Jeśli Pan/Pani jest niezadowolony/a z oferty tych 
imprez, to proszę wskazać jedną z podanych 
przyczyn? 

d) inne 0,0% 
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Proszę wpisać w każdą z 15 kratek liczby od 1 do 5 
Tak Nie 33. Czy korzysta Pan/Pani z usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego w Poznaniu? 25,3% 74,7% 

33a. Jeśli odpowiedział/a Pan/Pani „tak”: jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie MPK?  
Proszę wpisać swoją ocenę w skali 1-5 w każdej rubryce. Najniższa ocena to 1, najwyższa 5. 

Ocena 
(średnia) 

1 Odpowiednie rozmieszczenie przystanków 3.68 
2 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w dni robocze 3.30 
3 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w niedziele i święta 2.81 
4 Częstotliwość kursowania linii autobusowych w godzinach szczytu 3.23 
5 Częstotliwość kursowania linii autobusowych późnym wieczorem 3.09 
6 Punktualność kursów zgodnie z rozkładem jazdy 3.97 
7 Czystość otoczenia i estetyka na przystanku 3.46 
8 Dostępność rozkładu jazdy na przystanku 3.68 
9 Bezpieczeństwo osobiste  3.76 
10 Stan techniczny i czystość pojazdów 3.80 
11 Dogodność oczekiwania na autobus (zadaszenie, miejsca do siedzenia) 3.39 
12 Cena biletu do świadczonych usług 3.53 
13 Kultura kierowców 3.94 
14 Dostępność zakupu biletów 4.01 
15 Trafność w planowaniu linii autobusowej 3.64 
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Metryczka  
I Płeć. Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

Kobieta Mężczyzna 
Płeć 

52,3% 47,7% 
 
II Wiek. Proszę zakreślić znakiem X tylko 1 kratkę 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 66 i więcej 
Wiek 

11,5% 22,3% 17,5% 17,6% 17,9% 13,2% 
 
III Poziom wykształcenia 
Wykształcenie Zaznacz x 
1 Wyższe 11,4% 
2 Policealne i średnie zawodowe 27,3% 
3 Średnie ogólnokształcące 16,2% 
4 Zasadnicze zawodowe 36,0% 
5 Gimnazjalne i podstawowe 9,1% 

 
IV Kategoria zawodowa 
Do jakiej kategorii zawodowej może się Pan/Pani przypisać? 
Proszę dokonać wyboru tylko jednej kategorii Zaznacz x 

1 Nauczyciele, urzędnicy, wolne zawody 11,3% 
2 Prywatni przedsiębiorcy 8,2% 
3 Rolnicy 3,9% 
4 Robotnicy 11,3% 
5 Pracownicy administracyjno-biurowi 6,5% 
6 Pracownicy handlu i usług 19,8% 
7 Emeryci  16,5% 
8 Renciści 4,3% 
9 Gospodynie domowe 7,6% 
10 Uczniowie i studenci 7,1% 
11 Bezrobotni 3,6% 

 
V Miejsce zamieszkania 
1.Miasto 2.Wieś 
48,1% 51,9% 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas 
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6. Spis tablic i wykresów 

Wykres nr 1.  Dorośli mieszkańcy gminy Mosina według płci w populacji N = 20 969. 

Wykres nr 2.  Dorośli mieszkańcy gminy Mosina według płci w próbie N =772. 

Tablica nr 1.  Dorośli mieszkańcy gminy Mosina według miejsca zamieszkania i płci, w populacji (20 969) i próbie (N =772). 

Tablica nr 2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Mosina według wieku i płci w populacji i próbie. 

Tablica nr 3. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Mosina według wieku i płci w próbie i populacji. 

Wykres nr 3. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według miejsca zamieszkania – miasto, wieś. 

Wykres nr 4. Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Wykres nr 5. Ocena działalności Burmistrza Mosiny. 

Wykres nr 6. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Miejską w Mosinie.           

Wykres nr 7. Ocena działalności Rady Miejskiej. 

Tablica nr 4 . Ranking inwestycji – pięć najważniejszych inwestycji, na które należy przeznaczyć środki finansowe w gminie Mosina. 

Tablica nr 5. Ranking inwestycji – kolejnych pięciu inwestycji.  

Tablica nr 6. Ranking inwestycji  – kolejnych 18 inwestycji.  

Wykres nr 8. Ocena sytuacji mieszkaniowej. 

Wykres nr 9. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną.  

Wykres nr 10. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole.  

Wykres nr 11. Ocena funkcjonowania Policji w gminie Mosina. 

Wykres nr 12. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w gminie Mosina. 

Wykres nr 13. Deklaracja korzystania z usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. 

 

 

 


