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Wstęp 

Jednym z głównych zadań gminnej jednostki samorządowej jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty. Władze samorządowe starają się identyfikować potrzeby mieszkańców,  

a następnie je realizować, spełniając standardy i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. 

Aby zapewnić odpowiednią jakość i ilość realizowanych usług przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, potrzeba analizy jakości świadczonych na tym terenie usług publicznych.  

Usługi publiczne definiuje się jako usługi świadczone obywatelom przez administrację 

publiczną. Mogą być one świadczone bezpośrednio lub poprzez finansowanie podmiotów 

prywatnych. Ważne jest jednak, by sięgać po opinie mieszkańców w tym zakresie oraz 

podnosić jakość świadczonych usług. Stąd też potrzeba badania jakości usług publicznych.  

Badanie jakości usług publicznych w gminie Mokrsko zostało przeprowadzone  

na zlecenie Urzędu Gminy Mokrsko oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach 

projektu „Modelowo w Mokrsku – zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów 

współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Celem badania była ocena jakości i dostępności usług publicznych, które samorząd 

realizuje na rzecz mieszkańców. Analiza usług publicznych objęła m.in. następujące 

dziedziny: pomoc społeczną, edukację, usługi medyczne, rynek pracy, transport, organizacje 

pozarządowe, dostępność informacji, kulturę i rozrywkę, sport, ofertę spędzania czasu 

wolnego, środowisko przyrodnicze, bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety tradycyjnej oraz ankiety wykorzystującej 

narzędzia internetowe. Kwestionariusz ankiety składał się z 15 pytań, gdzie mieszkańcy mieli 

możliwość oceny jakości świadczonych przez samorząd usług. Badanie przeprowadzone 

zostało w 2014 r. na terenie gminy Mokrsko.  

Proporcje poszczególnych kategorii respondentów w badaniach zostały ustalone  

na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych 

Lokalnych dla 2012 r. Punktem wyjścia były informacje o liczbie ludności w gminie Mokrsko 

w 2012 r. Według danych BDL liczba mieszkańców w gminie Mokrsko w 2012 r. wynosiła 

5376 osób.  

Elementem zachowania reprezentatywności próby w stosunku do badanej zbiorowości 

było zachowanie odpowiedniej struktury próby badawczej według cech takich jak płeć  

i wiek. Dla wyliczenia proporcji w kategoriach płci i wieku przyjęto dane z BDL. Przyjęto 

również równą proporcję kobiet i mężczyzn w próbie (po 50%), gdyż w 2012 r. struktura 

wiekowa kształtowała się w następujący sposób: liczba kobiet – 2682 (50%) oraz liczba 

mężczyzn – 2694 (50%).  Wyliczenia proporcji w kategoriach wieku przedstawia tabela nr 1. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców w gminie Mokrsko wg wieku w 2012 r. 

Wiek mieszkańców 

Liczba 

mieszkańców Proporcja (%)  

do 18 1246 

 19-24 367 7,8 

25-34 822 17,4 

35-44 733 15,5 

45-54 713 15,1 
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55-64 695 14,7 

65 + 1401 29,6 

Suma
1
 4731 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Przy przyjęciu wyliczonych proporcji, zakładano, że liczebność mieszkańców gminy 

Mokrsko w próbie badawczej przedstawiać się będzie następująco: 

N=130 

Tabela 2. Proporcja liczebności ankiet w próbie badawczej 

WIEK MIESZKAŃCÓW PROPORCJA (%) LICZBA ANKIET 

do 18 

 

 

19-24 7,8 10 

25-34 17,4 23 

35-44 15,5 20 

45-54 15,1 20 

55-64 14,7 19 

65 + 29,6 38 

Suma
2
 100 N=130 

Źródło: opracowanie własne 

Obliczona próba badawcza, przy przedziale ufności 4% i poziomie ufności na poziomie 

96%, pozwala stwierdzić, że uzyskane dane będą prawdziwe, tzn. zaistnieje 96% 

prawdopodobieństwo, że wynik badania zarejestrowany w danej próbie jest zgodny ze stanem 

faktycznym w badanej populacji. 

Ankietowani to mieszkańcy gminy Mokrsko. W badaniu wzięło udział 82 mężczyzn oraz 

72 kobiety, w sumie 154 osoby, a zatem więcej niż zakładano. Liczba ankiet według wieku  

i płci przedstawia się następująco: 

Tabela 3. Liczba ankiet wg wieku i płci 

WIEK 

MIESZKAŃCÓW 

LICZBA ANKIET 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY SUMA 

do 18 0 0 0 

18 – 25 13 8 21 

26 – 35 16 15 31 

36 – 45 14 12 26 

46 – 55 13 12 25 

56 – 65 12 12 24 

powyżej 65 14 13 27 

SUMA 82 72 154 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza zrealizowanych ankiet wskazuje, że najwięcej ankietowanych posiada 

wykształcenie średnie (27,9%), potem kolejno zawodowe (26,6%) i wyższe (20,1%). 

Strukturę wykształcenia respondentów prezentuje poniższy wykres: 

                                                           
1
 Liczba mieszkańców w gminie Mokrsko z wyłączeniem grupy mieszkańców niepełnoletnich, czyli poniżej  

18. roku życia. 
2
 Liczba mieszkańców w gminie Mokrsko z wyłączeniem grupy mieszkańców niepełnoletnich, czyli poniżej  

18. roku życia. 
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Wykres 1. Wykształcenie mieszkańców gminy Mokrsko 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wyniki badań ankietowych 

I. Ogólna sytuacja gminy oraz jej mieszkańców 

Gmina Mokrsko jest jedną z 10 gmin powiatu wieluńskiego, położoną w południowo – 

zachodniej części województwa łódzkiego, zajmującą 7768 ha powierzchni. W 2012 roku 

zamieszkiwało ją 5376 osób, przy czym 23,2% wszystkich mieszkańców stanowiły osoby 

niepełnoletnie.  

 

1. Atrakcyjność gminy Mokrsko w oczach jej mieszkańców 

Wykres 2. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan(i) w gminie Mokrsko? 

 

27,9% 

26,6% 

20,1% 

11,1% 

9,1% 
3,9% 1,3% 

średnie 27,9%

zawodowe 26,6%

wyższe 20,1%

pomaturalne/policealne 11,1%

podstawowe 9,1%

niepełne wyższe 3,9%

gimnazjalne 1,3%
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Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy gminy Mokrsko dobrze oceniają miejsce swojego zamieszkania. Średnia ocen 

wyniosła 3,51, a mediana (najczęściej podawana odpowiedź) 4. Jedynie 5,8% ankietowanych 

jest bardzo niezadowolonych z sytuacji, że mieszka w gminie Mokrsko. Jak wskazują wyniki 

badania większość mieszkańców (31%) jest z tego faktu bardzo zadowolonych. Swój poziom 

zadowolenia lepiej oceniają jednak mężczyźni (średnia 3,64, przy średniej ocenie wśród 

kobiet 3,38). Wyniki badań wskazują dodatkowo, że poziom zadowolenia wzrasta wraz  

z poziomem wykształcenia. Osoby z wykształceniem niepełnym wyższym lub wyższym są 

bardziej zadowolone z bycia mieszkańcami gminy Mokrsko. 

Wykres 3. Czy gmina Mokrsko jest bogata?   

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy gminy Mokrsko uważają, że gmina Mokrsko nie należy do gmin bogatych 

(średnia ocen wyniosła 2,44, mediana 3). Blisko połowa ankietowanych (46,2%) postrzega 

gminę jako biedną. Ponad połowa (53,8%) respondentów (49,4% mężczyzn i aż 60,6% 

kobiet) ocenia sytuację finansową na poziomie zadowalającym, dobrym lub bardzo dobrym, 

w tym jedynie 3,8% mieszkańców postrzega gminę jako bardzo bogatą. Lepiej oceniają ją 

natomiast osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (średnia 3,67). Wyniki badań 

pokrywają się z danymi dotyczącymi sytuacji finansowej gminy. Charakteryzuje się ona 

bowiem jednym z najwyższych w powiecie wieluńskim poziomów zadłużenia. Cechuje się 

ona jednak najwyższym w powiecie wskaźnikiem udziału wydatków inwestycyjnych  

na 1 mieszkańca i w miarę możliwości stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców.  

 

2.  Sytuacja materialna gospodarstw domowych 

Wykres 4. Jak ocenia Pan(i) sytuację materialną Pana(i) gospodarstwa domowego? 
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Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani lepiej od poziomu zamożności gminy oceniają sytuację materialną swojego 

gospodarstwa domowego (średnia ocen wyniosła 2,93, mediana 3). Zaledwie 2,6% 

mieszkańców ocenia ją jako bardzo złą. Natomiast aż 30% respondentów uznało swoją 

sytuację materialną za dobrą lub bardzo dobrą. Co ciekawe, lepiej oceniają ją mężczyźni 

(średnia 3,01) niż kobiety (średnia 2,82). Lepiej postrzegają ją ponadto osoby  

z wykształceniem niepełnym wyższym (średnia 3,67). 

 

3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie Mokrsko 

Wykres 5. Jak ocenia Pan(i) bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie Mokrsko? 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Dobrze natomiast mieszkańcy oceniają bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie 

Mokrsko (średnia wyniosła 3,39, mediana natomiast 4). Jedynie 1,9% ankietowanych 

odpowiedziało, że na terenie gminy jest bardzo niebezpiecznie. Natomiast bardzo bezpiecznie 

czuje się tutaj 9,7% mieszkańców. Bezpieczeństwo i porządek publiczny lepiej postrzegają 

mężczyźni (średnia 3,5) niż kobiety (średnia 3,3). 

 

II. Dostęp do informacji 

Dostęp do informacji jest ustawowo określonym prawem każdego. Zgodnie z ustawą 

prawo do informacji publicznej obejmuje możliwość uzyskania informacji publicznej przez 

każdego zainteresowanego bez zbędnej zwłoki.  

Choć udostępnianie informacji jest obowiązkiem samorządowych organów władzy 

wykonawczej, to mieszkańcy nie zawsze czują się usatysfakcjonowani dostępem do nich. 

Ważna jest nie tylko sama przekazywana informacja, ale również szybkość i sposób jej 

przekazania.  

 

1. Dostęp do informacji o bieżącej sytuacji i wydarzeniach (społecznych, 

ekonomicznych, kulturalnych) w gminie Mokrsko 

 
Wykres 6. Jak Pan(i) ocenia dostęp do informacji o bieżącej sytuacji i wydarzeniach 

(społecznych, ekonomicznych, kulturalnych) w gminie Mokrsko? 

 

Źródło: opracowanie własne 

Blisko połowa respondentów (46,7%) dobrze ocenia dostęp do informacji o bieżącej 

sytuacji i wydarzeniach w gminie Mokrsko. Nie jest to jednak wynik zadowalający. Ponad 

połowa ankietowanych wskazuje na niewystarczające informowanie mieszkańców w tym 

zakresie. Natomiast 7,2% ankietowanych uważa, że nie jest w ogóle informowana o bieżącej 

sytuacji i wydarzeniach, a 14,5% badanych dostrzega problemy z dostępem do informacji. 

40,1% 

31,6% 

14,5% 

7,2% 
6,6% 

wystarczająco 40,1%

za mało 31,6%

są problemy z dostępem do
informacji 14,5%

w ogóle nie jestem
poinformowany(a) 7,2%

bardzo dobrze 6,6%
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2. Informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach przez władze 

gminy 

Wykres 7. Czy Pana(i) zdaniem władze gminy Mokrsko informują mieszkańców  

o podejmowanych działaniach? 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy nie są zadowoleni z przekazywania informacji przez władze gminy Mokrsko. 

Średnia ocen wyniosła 2,65, a mediana (najczęściej podawana odpowiedź) 3. 6,5% 

respondentów uznało, że władze w ogóle nie informują mieszkańców o podejmowanych 

działaniach. Ale dokładnie tyle samo ankietowanych uznało, że informują bardzo dobrze. 

Przepływ informacji między jednostką samorządu terytorialnego a mieszkańcami lepiej 

oceniają kobiety (średnia 2,74) niż mężczyźni (2,58).  

 

3. Sposoby informowania mieszkańców o podejmowanych działaniach władz 

gminy  

Wykres 8. Które z wymienionych sposobów informowania mieszkańców o podejmowanych 

działaniach władz gminy są Pana(i) zdaniem najskuteczniejsze i najlepiej docierają  

do mieszkańców? 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5

skala: 0 - w ogóle nie informują, 5 - bardzo dobrze informują



9 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci dokonali także wyboru najskuteczniejszego sposobu informowania 

mieszkańców o działaniach władz gminy. 22,9% mieszkańców za takowy uznało stronę 

internetową urzędu. 19,2% ankietowanych wskazało na lokalne media (prasa, radio). Dla 

niewielu mniej, bo dla 18,3% respondentów najlepszym sposobem dotarcia do mieszkańców 

są zebrania gminne, spotkania z przedstawicielami urzędu lub rady gminy. 14,9% 

mieszkańców gminy Mokrsko czerpie swoją wiedzę o działaniach władz z tablic ogłoszeń  

na terenie gminy. Natomiast 13,8% ankietowanych uznało ogłoszenia parafialne za sposób 

skuteczny. Jedynie 5,7% badanych sięga po informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń  

w urzędzie gminy.  

 

4. Udział mieszkańców w spotkaniach z przedstawicielami urzędu gminy lub 

rady gminy  

Wykres 9. Czy w ciągu ostatniego miesiąca uczestniczył(a) Pan(i) w spotkaniu  

z przedstawicielami urzędu gminy lub rady gminy? 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

strona internetowa urzędu gminy

lokalne media (gazety,radio)

zebrania gminne/spotkania z przedstawicielami
urzędu lub rady gminy

tablice ogłoszeń na terenie gminy

ogłoszenia parafialne

tablice ogłoszeń w urzędzie gminy

lokalne serwisy internetowe, blogi

inne
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Źródło: opracowanie własne 

Pomimo że mieszkańcy wskazali spotkania z przedstawicielami urzędu lub rady gminy 

jako jeden ze skutecznych sposobów informowania o działaniach władz, to aż 70,5% 

respondentów nie uczestniczyło w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie w takim 

spotkaniu. Z takiej możliwości skorzystało jednak prawie 30% ankietowanych (w tym 

nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn). 

 

5. Wykorzystanie innych nośników informacji (m.in. tablice ogłoszeń, strona 

internetowa)  

Wykres 10. Czy w ciągu ostatniego miesiąca korzystał(a) Pan(i) z tablicy ogłoszeniowej  

w urzędzie gminy? 

70,5% 

29,5% 

nie 70,5%

tak 29,5%
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Źródło: opracowanie własne 

Wśród różnych nośników informacji wykorzystywanych przez władze samorządowe 

mieszkańcy zostali poproszeni o ocenę i częstotliwość wykorzystania tablic ogłoszeń Urzędu 

Gminy oraz stronę internetową. Niewielu ankietowanych wskazało tablicę ogłoszeń  

w urzędzie gminy jako skuteczną formę informowania o podejmowanych działaniach.  

I dlatego też 66,2% mieszkańców nie korzystało z niej w ciągu ostatniego miesiąca, 

poprzedzającego badanie. Korzystało z niej jednak więcej mężczyzn niż kobiet. 

Wykres 11. Czy w ciągu ostatniego miesiąca korzystał(a) Pan(i) ze strony internetowej urzędu gminy? 

 

Źródło: opracowanie własne 

66,2% 

33,8% 

nie 66,2%

tak 33,8%

55,5% 

44,5% 

tak 55,5%

nie 44,5%
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Najwięcej badanych wskazało stronę internetową urzędu jako najskuteczniejszy sposób 

docierania do mieszkańców. Potwierdza to liczba osób, które w ciągu ostatniego miesiąca 

skorzystały ze strony internetowej urzędu. Odwiedziło ją aż 55,5% respondentów. 

 

6.  Zainteresowanie mieszkańców bieżącymi sprawami gminy Mokrsko  

Wykres 12. Czy w ciągu ostatniego miesiąca sprawdzał(a) Pan(i) informacje dotyczące 

podejmowanych na bieżąco działań lub planów gminy, uchwał rady gminy, innych dokumentów 

gminy? 

 

Źródło: opracowanie własne 

Inną kwestią jest zainteresowanie mieszkańców bieżącymi sprawami gminy Mokrsko. 

Chęć poszukiwania informacji i zaangażowanie mieszkańców jest niezwykle ważną kwestią 

w przepływie informacji w gminie. Jak wskazują wyniki badań ponad 40% ankietowanych  

w ciągu ostatniego miesiąca sprawdzało informacje dotyczące podejmowanych na bieżąco 

działań lub planów gminy, uchwał rady gminy, innych dokumentów gminy. Świadczy to  

o dość dużym zainteresowaniu mieszkańców sprawami gminy. 

Wykres 13. Czy w ciągu ostatniego miesiąca był(a) Pan(i) w urzędzie gminy? 

58,9% 

41,1% 

nie 58,9%

tak 41,1%
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Źródło: opracowanie własne 

Ponad połowa (55,8%) respondentów w ciągu ostatniego miesiąca była w urzędzie gminy, 

co świadczyć może o tym, że Urząd Gminy Mokrsko pełni w świadomości mieszkańców rolę 

ważnego centrum informacyjno – decyzyjnego. 

 

III. Ocena funkcjonowania gminy 

Głównym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Mieszkańcy 

wykazują różne potrzeby, które władze gminy starają się zaspokajać, realizując szereg usług 

publicznych. Nie zawsze jednak ich działania satysfakcjonują mieszkańców, stąd też celem 

realizowanego badania jest ocena świadczonych usług publicznych.  

Na podstawie przeprowadzonych ankiet dokonano oceny funkcjonowania gminy  

w następujących obszarach: przestrzeń i infrastruktura, rynek pracy, edukacja i wychowanie, 

opieka społeczna i opieka medyczna, kultura, sport i rekreacja, działalność społeczna  

i charytatywna, aktywność władz samorządowych oraz administracji. 

 

1. Przestrzeń i infrastruktura 

Wykres 14. Ocena czystości i stanu środowiska przyrodniczego. 

55,8% 

44,2% 

tak 55,8%

nie 44,2%
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Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani dobrze ocenili czystość i stan środowiska przyrodniczego w gminie 

Mokrsko (średnia 3,19, mediana 3). 41,7% respondentów uznało je za dobre i bardzo 

dobre. Jedynie 6% mieszkańców wskazało, że czystość i stan środowiska są bardzo złe  

i złe. Co ciekawe, lepiej ocenili je mężczyźni (średnia 3,24) niż kobiety (średnia 3,14). 

Wykres 15. Ocena dbałości instytucji publicznych i samorządowych o stan środowiska 

przyrodniczego. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy dobrze ocenili czystość i stan środowiska przyrodniczego. Nieco gorzej 

natomiast dbałość instytucji publicznych i samorządowych o jego stan. Średnia ocen 

wyniosła 3,12, natomiast mediana, czyli najczęściej podawana odpowiedź, to 3. Dobrze  
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i bardzo dobrze oceniło ją 40% respondentów. Troskę instytucji lepiej oceniają mężczyźni 

(średnia 3,22) niż kobiety (średnia 3,01). 

Wykres 16. Ocena czystości miejsc publicznych (np. placów, parków, ulic). 

 

Źródło: opracowanie własne 

Lepiej natomiast ankietowani ocenili czystość miejsc publicznych (np. placów, 

parków, ulic). Średnia ocen to 3,22, a mediana 3. Wysoko oceniło ją 44,4% mieszkańców. 

Problem zauważa jednak 7,3% z nich. Podobną opinię dotyczącą czystości miejsc 

publicznych wyrazili zarówno mężczyźni jak i kobiety. 

Wykres 17. Ocena gospodarki odpadami (odbiór śmieci z gospodarstw, możliwość segregacji 

odpadów). 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zdecydowana większość mieszkańców gminy Mokrsko zadeklarowała wybór selektywnej 

zbiórki odpadów. Jedynie 21 mieszkańców nie skorzystało z możliwości segregacji. 

Widoczne jest to w ocenie gospodarki odpadami na terenie gminy. Ankietowani wysoko 

ocenili możliwość segregacji odpadów oraz odbiór śmieci z gospodarstw (średnia 3,72, 

mediana 4). Aż 66,2% badanych oceniło je dobrze i bardzo dobrze, a jedynie 5,3% 

badanych źle i bardzo źle. Nieznacznie lepiej gospodarkę odpadami w gminie postrzegają 

kobiety niż mężczyźni (średnia 3,78 wobec średniej 3,72). 

Wykres 18. Ocena jakości wody pitnej. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci wysoko ocenili jakość wody pitnej w gminie Mokrsko. Średnia ocen 

wyniosła 3,91. Oceny oscylowały wokół 4. Aż 35,4% mieszkańców uznało ją za bardzo 

dobrą, a zaledwie 2% ankietowanych za bardzo złą. Jakość wody pitnej ocenili lepiej 

mężczyźni (średnia 3,96) niż kobiety (średnia 3,91). 

Wykres 19. Ocena dostępności budynków publicznych dla osób niepełnosprawnych. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

skala: 0 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze



17 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy zauważają natomiast problemy z dostępnością budynków publicznych dla 

osób niepełnosprawnych (średnia 2,91, mediana 3). Do ich potrzeb nie jest przystosowany 

choćby budynek urzędu gminy. 14,8% ankietowanych oceniło dostępność jako złą lub 

bardzo złą. Gorzej oceniły ją kobiety (średnia 2,82) niż mężczyźni (średnia 3,05).  

Wykres 20. W jaki sposób dociera Pan(i) zazwyczaj do swojego miejsca pracy lub nauki? 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ponad połowa (53,5%) ankietowanych do miejsca pracy lub nauki dociera zazwyczaj 

samochodem. Jedynie 8,7% mieszkańców wybiera komunikację publiczną (np. autobus), tyle 
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samo dojeżdża rowerem. 7,6% ankietowanych do pracy lub szkoły dociera pieszo. Natomiast  

20,1% respondentów nie dojeżdża do miejsca pracy, nauki. 

Wykres 21. Ocena dostępności transportu zbiorowego  

 

Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani przeciętnie ocenili dostępność transportu zbiorowego (np. PKS, busy – 

bliskość przystanków, częstotliwość kursów). Średnia ocen wyniosła 2,86, natomiast 

mediana 3. Według 30,3% mieszkańców dostępność transportu zbiorowego jest dobra lub 

bardzo dobra. Wyraźne problemy w tym zakresie dostrzega 15,9% respondentów. 

Większe niezadowolenie okazują jednak kobiety (średnia 2,64) niż mężczyźni (średnia 

3,13). 

Wykres 22. Ocena jakości transportu zbiorowego  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Lepiej od dostępności transportu zbiorowego oceniana jest jego jakość (jakość 

przejazdów, punktualność) – średnia ocen 3,08, mediana 3. Jako złą lub bardzo złą oceniło 

ją jedynie 9,7% mieszkańców, natomiast jako dobrą lub bardzo dobrą 39,3% 

ankietowanych. Jakość transportu zbiorowego lepiej postrzegają mężczyźni (średnia 3,12) 

niż kobiety (średnia 3,06). 

Wykres 23. Ocena stanu nawierzchni dróg. 

 

Źródło: opracowanie własne 

W latach 2008 – 2013 łączna długość dróg publicznych gminnych wzrosła z 48 km  

do 57 km. Zwiększyły się odcinki dróg o nawierzchni twardej o 3 km i o nawierzchni twardej 

ulepszonej o 6 km. W dalszym ciągu nie jest to jednak zadowalający efekt. Poprawy wymaga 

także jakość dróg. Pomimo napraw nawierzchni, ich stan techniczny nie jest dobry,  

co zauważają mieszkańcy (średnia ocen wyniosła 2,19, mediana 2). 14% ankietowanych 

oceniło go jako bardzo zły. Zaledwie 3,3% respondentów uznało, że stan nawierzchni dróg  

w gminie jest bardzo dobry. Jest to jednak dziedzina, na której w najbliższym czasie muszą 

się skupić władze gminy. 

 
Wykres 24. Ocena dostępności ścieżek rowerowych. 
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Źródło: opracowanie własne 

Bardzo nisko oceniona została dostępność ścieżek rowerowych. Średnia ocen 

wyniosła 1,77, a oceny oscylowały wokół 2. Mieszkańcy zauważają ich wyraźny brak. 

Jedyna wyznaczona ścieżka rowerowa w gminie biegnie przez część miejscowości 

Krzyworzeka i Mokrsko. Dostępność ścieżek bardzo źle oceniło 27,2% mieszkańców,  

a bardzo dobrze jedynie 5,3% respondentów. Gorzej postrzegają ją kobiety (średnia 1,38) 

niż mężczyźni (średnia 1,62). Jest to z pewnością istotne zadanie gminy, biorąc pod 

uwagę, że 8,7% ankietowanych (osób powyżej 18. roku życia) dociera do miejsca pracy 

lub nauki rowerem.  

Wykres 25. Ocena dostępności i stanu chodników. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Lepiej od stanu nawierzchni dróg i dostępności ścieżek rowerowych postrzegane są 

dostępność i stan chodników. Bardzo źle oceniło je 12,6% mieszkańców, a tylko 6,6% 

ankietowanych bardzo dobrze. Bardziej zadowoleni z ich jakości są mężczyźni (średnia 
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2,47) niż kobiety (średnia 2,21). Niska średnia ocen (2,32) oraz mediana (2) świadczą 

jednak o potrzebie rozbudowy infrastruktury pieszej oraz poprawie stanu chodników. 

Wykres 26. Ocena bezpieczeństwa na drogach. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Natomiast przeciętnie oceniane jest bezpieczeństwo na drogach (średnia 2,84, mediana 

3). 15,8% respondentów oceniło je jako złe lub bardzo złe, a 31,6% mieszkańców jako 

dobre lub bardzo dobre. Gorzej postrzegają je kobiety (średnia 2,67) niż mężczyźni 

(średnia 2,99). Nie jest to wynik satysfakcjonujący. Należy jednak pamiętać,  

że na bezpieczeństwo mają wpływ nie tylko działania władz gminy, ale także sami 

użytkownicy dróg. 

Wykres 27. Ocena utrzymania dróg publicznych w zimie (np. odśnieżanie). 
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Źródło: opracowanie własne 

Na poziomie przeciętnym ankietowani oceniają również utrzymanie dróg publicznych  

w zimie (np. odśnieżanie). Średnia ocen to 2,82, natomiast mediana (najczęściej podawana 

odpowiedź) 3. Źle lub bardzo źle postrzega je 21,7% mieszkańców, natomiast dobrze lub 

bardzo dobrze 40,8% badanych. Lepiej oceniają je mężczyźni (średnia 2,96) niż kobiety 

(średnia 2,67). O ile jakość nawierzchni dróg i chodników, czy nowe ścieżki rowerowe 

wymagają większych nakładów finansowych ze strony gminy, o tyle poprawa ich utrzymania 

w zimie są jak najbardziej w zasięgu możliwości władz gminy. 

 

2. Rynek pracy 

Wykres 28. Ocena dostępności i atrakcyjności lokalnego rynku pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy funkcjonuje mała liczba przedsiębiorstw. W 2013 r. zanotowano 533 

podmioty gospodarcze według REGON na 10 tys. mieszkańców, co zdecydowanie odbiega 

choćby od średniej dla powiatu wieluńskiego (844). Zauważają to także mieszkańcy, którzy 

negatywnie oceniają dostępność i arakcyjność lokalnego rynku pracy (średnia 1,59, mediana 

1). Aż ponad połowa (50,7%) z nich ocenia go źle lub bardzo źle, a dobrze lub bardzo dobrze 

zaledwie 7,3%. Lepiej postrzegają go mężczyźni (średnia 1,40) niż kobiety (średnia 1,25),  

co może się wiązać z większą ilością przedsiębiorstw oferujących pracę mężczyznom (m.in. 

mechanika pojazdowa, usługi budowlane). Zjawisko bezrobocia należy traktować jako jedno 

z istotnych wyzwań dla gospodarki gminy. Niska atrakcyjność lokalnego rynku pracy dla 

młodych może bowiem stanowić przyczynę ich odpływu z terenu gminy. Ważne jest zatem 

prowadzenie aktywnej polityki w zakresie wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych 

miejsc pracy. 

 

3. Edukacja i wychowanie 

Wykres 29. Ocena jakości nauczania w szkołach podstawowych. 
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Źródło: opracowanie własne 

Gmina wyróżnia się dobra dostępnością szkół podstawowych. Na jej obszarze funkcjonuje 

aż 5 szkół podstawowych. Klasy liczą kilka, kilkanaście osób, co może mieć wpływ na jakość 

nauczania. Dość dobrze postrzegają ją ankietowani. Średnia ocen wyniosła 3,41, a mediana 4. 

Jedynie 6,7% mieszkańców ocenia ją źle lub bardzo źle. Zadowolonych jest natomiast ponad 

połowa respondentów (50,7%). Nie mniej jednak należy dążyć do utrzymania i ciągłego 

podwyższania standardów nauczania od najmłodszych lat. 

Wykres 30. Ocena jakości nauczania w szkołach gimnazjalnych. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Natomiast nieco gorzej, w porównaniu do szkół podstawowych, oceniona została jakość 

nauczania w szkole gimnazjalnej (średnia 3,35, mediana 3) Tylko jedną taką placówką 

dysponuje gmina Mokrsko. 6,8% ankietowanych źle lub bardzo źle ocenia oferowaną przez 
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nią jakość nauczania. Natomiast 46,7% respondentów zauważa jej wysoki poziom. Wyniki 

ankiet stanowić mogą bodziec do podnoszenia standardów kształcenia. 

Wykres 31. Ocena dostępności przedszkoli. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wysoko oceniona została dostępność przedszkoli. Porównując gminy powiatu 

wieluńskiego, gmina Mokrsko cechowała się w 2012 r. bardzo dobrą dostępnością 

przedszkoli na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym (2. lokata w powiecie). W 2012 r. 

gmina dysponowała 153 miejscami w przedszkolach, do których w tym samym roku 

uczęszczało 164 dzieci. Wykorzystanie miejsc w przedszkolach kształtowało się na poziomie 

107,2%. Dobrą dostępność placówek wczesno wychowawczych w gminie Mokrsko 

potwierdzają sami mieszkańcy (średnia ocen wyniosła 3,53, mediana 4). Źle lub bardzo źle 

postrzega ją jedynie 6,2% respondentów, a dobrze lub bardzo dobrze aż 57,4% mieszkańców. 

Lepiej oceniają ją jednak mężczyźni (średnia 3,59) niż kobiety (średnia 3,44). Pomimo dobrej 

oceny, należy dążyć do zwiększenia dostępności przedszkoli, szczególnie w wymiarze pracy, 

który usatysfakcjonuje rodziców aktywnych zawodowo. 

 
Wykres 32. Ocena dostępności żłobków. 
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Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy nie funkcjonują żłobki, co budzi niezadowolenie mieszkańców. 

Aktywni zawodowo rodzice nie mają możliwości skorzystania z ich usług. Zwrócili na to 

uwagę także ankietowani. Średnia ocen to jedynie 0,71, a oceny oscylowały wokół 0.  

Aż 72,4% respondentów oceniło dostępność żłobków jako bardzo złą. Nieliczni na ten temat 

wyrażają pozytywną opinią, co może oznaczać, że korzystają z usług oferowanych przez 

żłobki w okolicy, w powiecie. Kwestia powstania żłobka jest niewątpliwie jedną  

z ważniejszych z punktu widzenia mieszkańców.    

Wykres 33. Ocena dostępności placów zabaw dla dzieci. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci dobrze ocenili dostępność placów zabaw dla dzieci, które istnieją  

w większości miejscowości w gminie (średnia 3,40, mediana 4). Zaledwie 10,1% 

mieszkańców oceniło ją źle lub bardzo źle, natomiast ponad połowa (54,4%) dobrze lub 
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bardzo dobrze. Zdecydowanie lepiej postrzegają ją mężczyźni (średnia 3,57) niż kobiety 

(średnia 3,20). Pomimo dobrej oceny mieszkańców, należy dążyć do zwiększenia dostępności 

placów zabaw dla dzieci, przede wszystkim poprzez stworzenie takich miejsc  

w miejscowościach, w których one nie występują. 

Wykres 34. Ocena dostępności świetlic dla dzieci i młodzieży. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Gorzej od dostępności placów zabaw oceniona została dostępność świetlic dla dzieci  

i młodzieży. Na terenie gminy funkcjonują trzy świetlice wiejskie, które oferują zajęcia 

popołudniowe trzy razy w tygodniu skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. 

Średnio dostępność świetlic oceniona została na 2,96, a oceny oscylowały wokół 3. Blisko 

połowa (47,6%) respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniła dostępność do nich, ale  

aż 22,4% ankietowanych zauważyło braki w tym zakresie. Ważne jest zatem stworzenie 

świetlic w każdej większej miejscowości. 

Wykres 35. Ocena dostępności zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 
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Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy zwracają uwagę na problem z dostępnością zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży (średnia 2,65, mediana 3) Źle lub bardzo źle oceniło ją 22,4% ankietowanych,  

a dobrze lub bardzo dobrze 31,3%. Zdecydowanie lepiej postrzegają ją mężczyźni (średnia 

2,92) niż kobiety (średnia 2,38). To kobiety wyrażają większą chęć zwiększenia dostępności 

zajęć pozalekcyjnych dla swoich dzieci. Jest to jedno z ważnych wskazań dla władz 

samorządowych, aby zastanowić się nad podjęciem działań w tym kierunku m.in.  

we współpracy ze szkołami i ośrodkiem kultury.  

Wykres 36. Ocena dostępności różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Młodsi mieszkańcy gminy mają ograniczone możliwości spędzania swojego czasu 

wolnego. Problem z dostępnością różnych jego form dla dzieci i młodzieży dostrzegają 

również respondenci. Średnia ocen to 2,39, mediana natomiast 3. Aż 30,3% respondentów 
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oceniło ją źle lub bardzo źle. Gorzej, podobnie jak w przypadku dostępności zajęć 

pozalekcyjnych, postrzegają ją kobiety (średnia 2,25) niż mężczyźni (średnia 2,52).  

 

4. Opieka społeczna i opieka medyczna 

Wykres 37. Ocena działalności gminnych instytucji opieki społecznej. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy działają Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom 

Samopomocy, z zajęć którego korzystają osoby niepełnosprawne. W 2012 r. 132 

gospodarstwa domowe korzystały z pomocy społecznej, co uplasowało gminę na 5. miejscu  

w powiecie. Działalność gminnych instytucji opieki społecznej została dość dobrze oceniona 

przez ankietowanych (średnia 3,04, mediana 3). Jednak 12,1% mieszkańców oceniło ją źle 

lub bardzo źle. Zdecydowanie gorzej oceniły ją kobiety (średnia 2,87) niż mężczyźni (średnia 

3,21). 

Wykres 38. Ocena możliwości skorzystania przez osoby potrzebujące z usług opiekuńczych 

finansowanych przez gminę (np. pielęgnacja, rehabilitacja, uczenie, pomoc mieszkaniowa). 
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Źródło: opracowanie własne 

Natomiast gorzej od działalności gminnych instytucji opieki społecznej mieszkańcy 

ocenili możliwość skorzystania przez osoby potrzebujące z usług opiekuńczych 

finansowanych przez gminę (np. pielęgnacja, rehabilitacja, uczenie, pomoc 

mieszkaniowa). Średnia ocen wyniosła 2,91, a oceny oscylowały wokół 3. Źle lub bardzo 

źle postrzega ją 15,1% ankietowanych. 

Wykres 39. Ocena pomocy udzielanej przez gminne instytucje opieki społecznej osobom 

potrzebującym. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na poziomie przeciętnym respondenci ocenili pomoc udzielaną przez gminne 

instytucje opieki społecznej osobom potrzebującym. Średnia ocen wyniosła 2,94,  

a mediana 3, co wskazuje na konieczność poprawy działalności ośrodka w tym zakresie. 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5

skala: 0 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5

skala: 0 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze



30 
 

Dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją jednak 38% ankietowanych. Lepiej postrzegają ją 

mężczyźni (średnia 3,06) niż kobiety (średnia 2,81). 

Wykres 40. Ocena pomocy udzielanej przez gminne instytucje osobom starszym. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Gorzej od pomocy udzielanej osobom potrzebującym oceniana jest pomoc udzielana 

przez gminne instytucje osobom starszym (średnia 2,74, mediana 3). Dobrze lub bardzo 

dobrze ocenia ją 27,6% ankietowanych, a źle lub bardzo źle 16,6% badanych, co pokazuje,  

że ośrodek większą uwagę powinien skupić na udzielaniu pomocy osobom starszym. Pomoc 

tę lepiej postrzegają mężczyźni (średnia 2,88) niż kobiety (2,60). 

Wykres 41. Ocena dostępu do lekarzy specjalistów. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie gminy funkcjonują aż 3 ośrodki zdrowia: w Mokrsku, Ożarowie  

i w Krzyworzece. Gmina charakteryzuje się zatem wysokim wskaźnikiem dostępności  

do zakładów opieki zdrowotnej, wynoszącym w 2013 r. 6 placówek na 10 tys. mieszkańców. 

Jest to jeden z wyższych wskaźników wśród gmin powiatu wieluńskiego. Mieszkańcy 

zauważają jednak problem z dostępem do lekarzy specjalistów (średnia 2,66, mediana 3). 

Dobrze lub bardzo dobrze ocenia go jedynie 32,3% respondentów, a źle lub bardzo źle 22,8% 

badanych. Nieznacznie lepiej postrzegają go mężczyźni (średnia 2,74) niż kobiety (średnia 

2,64). 

Wykres 42. Ocena dostępności aptek. 

 

Źródło: opracowanie własne 

W 2013 r. w gminie działały 2 punkty apteczne, co stanowi najwyższą wartość  

w powiecie. Dobrą dostępność aptek docenili również respondenci. Średnia ocen wyniosła 

3,21, a mediana 3. Na dobrym lub bardzo dobrym poziomie oceniło ją 45,6% mieszkańców. 

Niezadowolonych jest natomiast 12,8% z nich. Co ciekawe, gorzej ocenili ją mężczyźni 

(średnia 3,1) niż kobiety (średnia 3,3). 

 

5. Kultura, sport i rekreacja 

Wykres 43. Czy Pana(i) zdaniem oferta kulturalna w gminie jest atrakcyjna? 
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Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy funkcję ośrodka kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku. 

Placówka opiekuje się nie tylko filiami, ale także świetlicami wiejskimi, kołami 

zainteresowań, zespołami śpiewaczymi, zespołem tańca ludowego, kapelą podwórkową, 

orkiestrami, kołami gospodyń wiejskich. Organizuje różnego typu imprezy kulturalne 

dostoswane do potrzeb mieszkańców, zajęcia, warsztaty. Nierzadko pozyskuje na ten cel 

środki zewnętrzne. Działania kulturalne podejmują również miejscowe szkoły oraz działające 

organizacje pozarządowe. Jak się jednak okazuje, ankietowani mają kłopot z ocenieniem 

atrakcyjności oferty kulturalnej w gminie. Aż 40,8% mieszkańców nie ma na temat zdania, 

32,2% z nich dostępną ofertę postrzega jako atrakcyjną, ale niewiele mniej, bo 27% 

ankietowanych jest przeciwnego zdania. Należy zatem dążyć do uatrakcyjnienia oferty 

kulturalnej w gminie. 

Wykres 44. Ocena dostępności miejsc spędzania wolnego czasu dla dorosłych (np. świetlice, 

kawiarnie, kluby). 
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Źródło: opracowanie własne 

Bardzo nisko oceniona została dostępność miejsc spędzania wolnego czasu dla dorosłych 

(np. świetlica, kawiarnie, kluby), co stanowi wyraźny problem. Na terenie gminy funkcjonują 

świetlice, z których korzystają jednak przede wszystkim dzieci i młodzież, a jedynie 

sporadycznie osoby dorosłe. Odczuwalny jest natomiast brak klubów, kawiarni, miejsc,  

w których dorośli mieszkańcy mogliby spędzać swój czas wolny. Zadowolenie w tym 

zakresie okazało jedynie 12,2% ankietowanych. Dostępność do tego typu miejsc bardzo źle 

oceniło aż 34,7% badanych, Lepiej została ona oceniona jednak przez mężczyzn (średnia 

1,55) niż kobiety (średnia 1,34). Średnia ocen to natomiast 1,43. Oceny oscylowały wokół 1.  

Wykres 45. Ocena działalności (aktywności) gminnych instytucji kultury. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dość dobrze mieszkańcy postrzegają działalność (aktywność) gminnej instytucji kultury 

(średnia 3,12, a mediana 3). Źle lub bardzo źle oceniło ją 12,8% respondentów. Nieznacznie 

gorzej wypada ona według mężczyzn (średnia 3,09) niż kobiet (średnia 3,17). Natomiast 

41,9% mieszkańców działalność instytucji uznało za dobrą lub bardzo dobrą. Wyniki badania 

mogą być jednak bodźcem do zwiększenia aktywności placówki. 

Wykres 46. Ocena możliwości biernego udziału (jako widz) w wydarzeniach kulturalnych  

w gminie (dostępność imprez, koncertów, pokazów). 
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Źródło: opracowanie własne 

W 2013 r. 2161 osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez ośrodek 

kultury na terenie gminy, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim 

(177 osób). Pomimo wzrastającej liczby uczestników wydarzeń kulturalnych w gminie, 

mieszkańcy na poziomie słabym oceniają możliwość biernego udziału w nich (średnia ocen 

2,94, mediana 3). Co ciekawe, gorzej ocenili ją mężczyźni (średnia 2,85) niż kobiety (średnia 

3,03). Źle lub bardzo źle postrzega ją 17,2% ankietowanych, a dobrze lub bardzo dobrze 

41,1% respondentów. 

Wykres 47. Ocena możliwości podejmowania działań artystycznych i kulturalnych (np. gra  

w zespole ludowym, śpiew w chórze, udział w warsztatach malarskich). 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2013 r. odnotowano 117 członków zespołów folklorystycznych (ludowych, pieśni  

i tańca, kapel), co plasuje gminę na 1. miejscu w powiecie. Członkami zespołów są nie tylko 

dorośli, ale także dzieci i młodzież. Pomimo to ankietowani na poziomie przeciętnym ocenili 

możliwość podejmowania działań artystycznych i kulturalnych (np. gra w zespole ludowym, 

śpiew w chórze, udział w warsztatach malarskich) w gminie Mokrsko (średnia 2,93, mediana 

3). 16,2% mieszkańców postrzega ją źle lub bardzo źle. Ważne jest zatem zachęcenie ich  

do aktywności w tej dziedzinie. 

Wykres 48. Ocena oferty ośrodków sportowych, klubów sportowych. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. na terenie gminy 

funkcjonowało 6 klubów sportowych, w których łącznie działało 300 członków. Działają tutaj 

przede wszystkim sekcje piłki nożnej. Mieszkańcy nie oceniają jednak dobrze oferty 

miejscowych klubów sportowych (średnia ocen wyniosła 2,7, a mediana 3). Źle lub bardzo 

źle oceniło ją aż 21,6% respondentów. Zdecydowanie lepiej postrzegają ją mężczyźni (średnia 

2,89) niż kobiety (2,48), co może wynikać z dostosowania oferty klubów do potrzeb 

mężczyzn. Należy zatem zwrócić uwagę na rozszerzenie oferty na żeńską część mieszkańców 

gminy. 
Wykres 49. Ocena możliwości czynnego uprawiania sportu (bieganie, gra w piłkę, itp.). 
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Źródło: opracowanie własne 

Lepiej od oferty lokalnych klubów sportowych oceniona została możliwość czynnego 

uprawiania sportu. Średnia ocen to 3,21, mediana natomiast 3. Jedynie 10,3% ankietowanych 

postrzega ją źle lub bardzo źle. Gorzej od mężczyzn (średnia 3,29) oceniają ją kobiety 

(średnia 3,12), które nie są także zadowolone z ofert tych klubów. 

Wykres 50. Ocena dostępności miejsc rekreacji i wypoczynku (np. kąpieliska, lasy). 

 

Źródło: opracowanie własne 

Lasy zajmują 18,7% ogólnej powierzchni gminy, porastając zwartym kompleksem 

południową jej część. Mieszkańcy nisko jednak ocenili dostępność miejsc rekreacji  

i wypoczynku (np. kąpieliska i lasy). Średnia ocen wyniosła 2,20, a oceny oscylowały wokół 

2. Źle lub bardzo źle oceniło ją aż 35,6% ankietowanych, a dobrze lub bardzo dobrze 22,6% 

badanych. Lepiej postrzegają ją kobiety (średnia 2,37) niż mężczyźni (średnia 2,05).  
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Wykres 51. Ocena dostępności miejsc rozrywki. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Bardzo nisko mieszkańcy oceniają dostępność miejsc rozrywki (średnia 1,85, mediana 2). 

Źle lub bardzo źle postrzega ją niemal połowa (45,9%) respondentów, natomiast dobrze lub 

bardzo dobrze 15,5% ankietowanych. W samej gminie takich miejsc zdecydowanie brakuje. 

Wyniki badania sugerują możliwość rozwoju tego właśnie sektora działalności gospodarczej. 

 

6. Działalność społeczna i charytatywna 

Wykres 52. Ocena możliwości podejmowania działań społecznych, charytatywnych (np. udział  

w organizacjach pozarządowych). 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie gminy Mokrsko działa 20 organizacji pozarządowych. Są to przede wszystkim 

ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, ale również stowarzyszenia społeczno – 

kulturalne. W 2012 r. na 10 tys. mieszkańców przypadały 24 organizacje. Od 2005 r. liczba  

ta wzrosła z 17 do 24, co świadczy o aktywności mieszkańców i potrzebie działania na rzecz 

małej ojczyzny. Pomimo to ankietowani nisko (średnia 2,27, mediana 2) ocenili możliwość 

podejmowania działań społecznych, charytatywnych (np. udział w organizacjach 

pozarządowych). Jedynie 18,9% mieszkańców oceniło ją dobrze lub bardzo dobrze. Może to 

jednak wynikać z wciąż niskiej świadomości na temat działalności organizacji na terenie 

gminy i możliwości podejmowania działań społecznych. 

 

7. Aktywność władz samorządowych oraz administracji 

Wykres 53. Ocena aktywności administracji i władzy samorządowej. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przeciętnie mieszkańcy ocenili aktywność administracji i władzy samorządowej (średnia 

2,77, mediana 3). Dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją 29,5% ankietowanych. Lepiej 

aktywność tę postrzegają kobiety (średnia 2,88) niż mężczyźni (średnia 2,67). 

Wykres 54. Ocena jakości obsługi mieszkańców, przedsiębiorców przez administrację 

(samorządową). 
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Źródło: opracowanie własne 

Przeciętnie oceniona została także jakość obsługi mieszkańców, przedsiębiorców przez 

administrację (samorządową). Średnia ocen wyniosła 2,64, natomiast oceny oscylowały 

wokół 3. Dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją 25,5% ankietowanych. Należy zatem dążyć  

do zwiększenia jakości obsługi przez pracowników samorządowych. 

 

IV. Gminne priorytety zdaniem mieszkańców 

Nie wszystkie obszary funkcjonowania gminy można poprawić w krótkim czasie,  

a przede wszystkim przy ograniczonych środkach finansowych, którymi dysponuje gmina 

Mokrsko, z czego zdają sobie sprawę także mieszkańcy. Zostali oni poproszeni o wskazanie 

priorytetów dla władz samorządowych do realizacji w najbliższych latach.  

Za dziedzinę, która w najbliższych latach powinna być szczególnie wspierana, 60% 

respondentów uznało infrastrukturę drogową (samochodową). Potwierdza to również 

dokonana ocena stanu nawierzchni dróg (średnia 2,19). Natomiast 38,5% mieszkańców 

uważa, że gmina powinna się skoncentrować na ochronie i profilaktyce zdrowia. Szczególnie 

ważna jest poprawa dostępu do lekarzy specjalistów, który nadal nie jest wysoko oceniany 

(średnia 2,66). Jako priorytet na najbliższe lata, 35,8% ankietowanych wskazało także 

infrastrukturę wodną i kanalizacyjną. Sieć wodociągowa w gminie jest dobrze rozwinięta. 

Wszystkie miejscowości są w nią wyposażone. Pomimo niemal całkowitego wyposażenia 

gminy w sieć wodociągową, w 2012 r. korzystało z niej jedynie 87,8% mieszkańców. Gorzej 

przedstawia się kwestia sieci kanalizacyjnej. Wyposażone w nią są jedynie dwie, niecałe 

miejscowości w gminie. W 2012 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 27,7% mieszkańców, 

wobec 4,3% mieszkańców w 2002 r. W ciągu ostatnich 10 lat wartość ta sukcesywnie 

wzrastała. Nie zadowala ona jednak społeczności gminy. 

Natomiast jedynie 4,7% ankietowanych uznało za priorytet wspieranie organizacji 

pozarządowych, a 6,8% badanych wsparcie dla usług pomocy społecznej. 
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Wykres 55. Jakie dziedziny funkcjonowania gminy Mokrsko Pana(i) zdaniem powinny być 

szczególnie wspierane w najbliższych latach? 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

V. Wnioski 

Mieszkańcy gminy Mokrsko dość dobrze oceniają sytuację materialną swojego 

gospodarstwa domowego. Nie postrzegają jednak gminy jako bogatej i przeciętnie oceniają 

jej możliwości zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców. Mimo to są zadowoleni  

z zamieszkiwania na jej terenie. Doceniają ponadto bezpieczeństwo i porządek publiczny  

w gminie.  

Respondenci przeciętnie oceniają dostęp do informacji. Czują niedosyt w zakresie 

informowania o bieżącej sytuacji, działalności, wydarzeniach. Nie są zadowoleni  

z przekazywania informacji przez władze. Swoją wiedzę czerpią przede wszystkim ze strony 

internetowej gminy Mokrsko, a także zebrań wiejskich, spotkań z przedstawicielami urzędu  

i rady gminy. Pomimo to aż 70% ankietowanych w ciągu ostatniego miesiąca nie 

uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielami urzędu gminy lub rady gminy. Ponad połowa 

badanych była jednak w urzędzie gminy, korzystała też z gminnej strony internetowej.  

A blisko połowa sprawdzała informacje dotyczące podejmowanych na bieżąco działań lub 

planów, uchwał rady gminy i innych dokumentów.  

Dość dobrze oceniane zostały przestrzeń i infrastruktura gminy. Respondenci dobrze 

postrzegają czystość i stan środowiska przyrodniczego, czystość miejsc publicznych, a także 

dbałość instytucji publicznych i samorządowych o stan środowiska naturalnego. Wysoko 

ocenione zostały gospodarka odpadami oraz jakość wody pitnej. Problem stanowi jednak 

dostępność budynków publicznych dla osób niepełnosprawnych, na co należy zwrócić uwagę 

w najbliższych latach. 
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Przeciętnie mieszkańcy oceniają przestrzeń i infrastrukturę, jeżeli chodzi o transport. 

Lepiej od dostępności transportu zbiorowego postrzegają jego jakość. Pomimo to respondenci 

najczęściej do swojego miejsca pracy lub nauki docierają samochodem. Przeciętnie oceniają 

ponadto bezpieczeństwo na drogach, utrzymanie dróg publicznych w zimie oraz dostępność 

 i stan chodników. Zdecydowanie poprawy wymaga stan nawierzchni dróg. Ankietowani 

słabo ponadto oceniają dostępność ścieżek rowerowych, zauważając ich wyraźny brak. 

Bardzo słabo respondenci postrzegają dostępność i atrakcyjność lokalnego rynku pracy, 

co stanowi istotny problem. Szczególnie młodzi ludzie nie widzą dla siebie szans na rozwój 

zawodowy, co może skutkować opuszczaniem przez nich terenu gminy. 

Dobrze oceniona została natomiast jakość nauczania w miejscowych szkołach. 

Nieznacznie lepiej od gimnazjum wypadły szkoły podstawowe. Mieszkańcy doceniają 

również dobrą dostępność przedszkoli oraz placów zabaw dla dzieci. Gorzej oceniona została 

dostępność świetlic, zajęć pozalekcyjnych oraz różnych form spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży. Największy problem stanowi jednak brak żłobków na terenie gminy. 

Według ankietowanych gminne instytucje opieki społecznej dość dobrze prowadzą swoją 

działalność. Przeciętnie jednak oceniono możliwość skorzystania przez osoby potrzebujące  

z usług opiekuńczych finansowanych przez gminę. Podobnie jest w przypadku pomocy 

udzielanej osobom potrzebującym, a nieco gorzej osobom starszym. Poprawy wymaga dostęp 

do lekarzy specjalistów. Dobrze natomiast została oceniona dostępność aptek. 

Co ciekawe, 40% mieszkańców nie ma zdania na temat atrakcyjności oferty kulturalnej  

w gminie. Ale dość dobrze oceniona została działalność instytucji kultury. Pomimo 

organizacji stałych, corocznych wydarzeń kulturalnych, ankietowani przeciętnie postrzegają 

możliwość biernego w nich udziału. Podobnie jest zresztą z możliwością czynnego 

podejmowania działań artystycznych i kulturalnych. Przeciętnie oceniona została również 

oferta ośrodka sportu oraz klubów sportowych, dobrze natomiast możliwość czynnego 

uprawiania sportu. Respondenci zwracają ponadto uwagę na niską dostępność miejsc 

spędzania czasu wolnego dla dorosłych, miejsc rekreacji i wypoczynku, a przede wszystkim 

miejsc rozrywki. 

Mieszkańcy słabo oceniają możliwość podejmowania działań społecznych, 

charytatywnych (np. udział w organizacjach pozarządowych), pomimo dużej liczby 

działających na terenie gminy organizacji. 

Przeciętnie oceniona została aktywność administracji i władzy samorządowej. Gorzej  

od niej postrzegana jest natomiast jakość obsługi mieszkańców, przedsiębiorców przez 

administrację (samorządową), na co należy zwrócić szczególną uwagę. 

 

Podsumowanie 

Mieszkańcy dokonali oceny konkretnych obszarów funkcjonowania gminy Mokrsko. 

Wskazali istotne dla nich problemy, ale również kwestie priorytetowe, którymi powinny się 

zająć organy gminy w najbliższych latach. 

Badanie powinno zatem zmotywować lokalne władze do podjęcia konkretnych działań, 

poprawiających warunki życia w gminie. Dla tych bardziej kosztownych i czasochłonnych 

należy poszukać dofinansowania zewnętrznego. Nie wszystkie jednak działania wiążą się  

z dużymi nakładami finansowymi. Ważne jest, by zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców, 
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którzy je dość wyraźnie sprecyzowali, udzielając odpowiedzi w zrealizowanym badaniu. 

Analiza wyników badania posłuży do identyfikacji działań, których celem będzie poprawa 

jakości świadczonych na terenie gminy Mokrsko usług publicznych. Badanie będzie 

powtarzane cyklicznie, aby monitorować sytuację i lepiej dostosowywać jakość usług  

do potrzeb mieszkańców. 
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