Informacja
z przebiegu konsultacji społecznych

Zarządzeniem Nr 120.19.2014 z dnia 16.04.2014 r. Burmistrz Chełmka zobowiązał
do przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Bobrka i Gorzowa, dotyczących
propozycji zadań planowanych do realizacji na terenie sołectw w latach 2014-2020.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było poznanie stanowiska mieszkańców na
temat jakości życia na obszarach wiejskich, mocnych i słabych stron sołectw oraz
najpilniejszych działań, które powinny być realizowane na terenie wsi do roku 2020.
W konsultacjach brali udział mieszkańcy Bobrka i Gorzowa. Termin rozpoczęcia konsultacji
społecznych ustalono na dzień 17.04.2014 r., zakończenia natomiast na dzień 28.04.2014 r.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego.
W dniu 17.04..2014 r. ankiety w formie elektronicznej zostały zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Chełmek, w formie papierowej dostępne były w Urzędzie Miejskim
w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku i Gorzowie oraz w Bibliotekach
Publicznych MOKSiR w Bobrku i Gorzowie.
Zebrano łącznie 83 ankiety. Wśród wszystkich głosujących mieszkańcy Bobrka stanowili
69%, natomiast Gorzowa 31%.
Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonych badań.
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Mocne strony sołectw
procent liczby osób, które oddały głos

LKS i stadion

14%

Orliki

23%

Place zabaw

5%

Kultura, dożynki, festyny

2%

OSP i otoczenie remiz

3%

Szkoły i zajęcia dodatkowe

6%

Komunikacja

3%

Zabytki i park

2%

Lasy i natura

1%

Domy Ludowe

4%

Kościoły

4%

Drogi, chodniki, parkingi

5%

Wały przeciwpowodziowe

5%

Oświetlenie uliczne

7%

Kanalizacja

2%

Bezpieczeństwo, spokój, brak hałasu

6%

Koła Gospodyń Wiejskich

2%

Stadnina Ikarion w Bobrku

4%

Sklepy

2%

Słabe strony sołectw
procent liczby osób, które oddały głos

Nie w pełni skanalizowane sołectwa

11%

Brak chodników, zły stan istniejących

19%

Zanieczyszczenie powietrza

5%

Śmieci w rowach

4%

Zły stan dróg

33%

Przedszkola - słabe wyposażenie, braki w personelu

2%

Mało atrakcji, rozrywek

2%

Braki w oświetleniu ulicznym

4%

Słaba komunikacja z miastem Chełmek i Oświęcimiem

7%

Bezrobocie

2%

Brak szybkiego Internetu, słaby zasięg sieci komórkowej

1%

Szkoły - słabe wyposażenie, mało zajęć dodatkowych

4%

Mało placów zabaw, słabe wyposażenie istniejących

2%

Braki w oznakowaniu przejść dla pieszych

4%

Najpilniejsze działania, które powinny być zrealizowane na terenach wiejskich
do roku 2020
procent liczby osób, które oddały głos

Dokończenie budowy kanalizacji

11%

Inwestycje drogowe

31%

Budowa oświetlenia ulicznego

5%

Odkomarzanie

2%

Zagospodarowanie terenu przy rzece Wiśle

1%

Budowa ścieżek rowerowych

5%

Budowa nowych oraz doposażenie istniejących placów zabaw

5%

Budowa skate parku

2%

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drogach oraz progów zwalniających

5%

Budowa rowów melioracyjnych

2%

Zagospodarowanie terenów zielonych

1%

Montaż ławek

2%

Budowa boiska do siatkówki

1%

Ogrodzenie stadionu w Gorzowie

2%

Zadaszenie trybun LKS w Bobrku i Gorzowie

4%

Budowa parkingów przy stadionach w Bobrku i Gorzowie

2%

Wykonanie oświetlenia przy stadionach w Bobrku i Gorzowie

3%

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

1%

Modernizacja Pałacu i zabytków w Bobrku

3%

Poprawa komunikacji z miastem Chełmek oraz z Oświęcimiem

3%

Doposażenie szkół, organizacja świetlicy

4%

Utworzenie miejsc rekreacyjnych i organizacja atrakcji

5%

