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CEL KONSULTACJI SPOŁECZYCH 

 

Dom ludowy na Wojsławiu powstał w miejscu dawnej karczmy prawie 100 lat temu. Oficjalnie został 

oddany do użytku w roku 1939. Obiekt był budowany przez wojsławian ze składek społeczeństwa w czynie 

społecznym, a nazwiska jego fundatorów umieszczono na elewacji. W 1975 r. w domu ludowym 

ulokowano nowo utworzony Gminny Ośrodek Kultury, który rozwinął działalność kulturalną nie tylko  

w Wojsławiu, ale także w całej Gminie Mielec.1 Przez wiele lat budynek tętnił życiem kulturalnym. Była 

to chluba i honor wojsławian. Działał tu chór pod dyrekcją prof. Franciszka Saramy, teatr prowadzony 

przez nadleśniczego inż. Jana Kępińskiego, rozwijała działalność plastyczka Krystyna Książnicka i wielu 

innych.2 

Obecnie dom ludowy jest od wielu lat nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny. W związku z tym 

władze miasta Mielca podejmują kroki w celu realizacji remontu obiektu.  

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poznanie oczekiwań i opinii mieszkańców Osiedla 

Wojsław dotyczących przyszłych funkcji, jakie ma pełnić dom ludowy przy ul. Wojsławskiej 251.  

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Proces konsultacji koordynowany był przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  

w Mielcu.  

Informacje na temat planowanych konsultacji poprzedzone były akcją informacyjną na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz w portalu informacyjnym www.hej.mielec.pl.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w formach:   

 Anonimowej ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Badanie ankietowe 

przeprowadzone zostało w dniach od  9 do 30 marca 2016 r. poprzez: 

 Doręczenie ankiety do każdego punktu adresowego na terenie osiedla Wojsław. Łącznie doręczonych 

zostało ponad 600 ankiet, które mieszkańcy mieli możliwość oddawać do urny umieszczonej  

w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu, 

przy ul. Wojsławskiej 278. 

                                                           
1 http://www.encyklopediamiastamielca.pl/wojslaw/ 
2 http://www.hej.mielec.pl/miasto2/repoe/art383,czy-przybedzie-nowy-zabytek-w-wojslawiu.html 

http://www.hej.mielec.pl/
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 Uzupełnianie formularza on-line na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu,  

w zakładce „Konsultacje społeczne”.  

Łącznie uzupełniono 232 ankiety, w tym 184 w formie elektronicznej, 48 w formie papierowej. Wyniki 

badań ankietowych zaprezentowane są w rozdziale „Wyniki Konsultacji Społecznych”.  

 

 Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 17.00  

w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu przy 

ul. Wojsławskiej 278.  

W spotkaniu uczestniczyło około 50 mieszkańców Osiedla Wojsław.  

Urząd Miejski reprezentowali:  

1) Daniel Kozdęba - Prezydent Miasta Mielca,  

2) Jan Myśliwiec - Zastępca Prezydenta,  

3) Tadeusz Siemek - Zastępca Prezydenta,  

4) Monika Szczodry - Sekretarz Miasta,  

5) Norbert Jackowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej,  

6) Anna Karwacka - Kierownik Biura Promocji i Informacji, 

7) Ireneusz Kuzara - Kierownik Referatu Inwestycji,  

8) Arkadiusz Gałkowski - Dyrektor Wydziału Edukacji ,  

9) Jacek Tejchma - Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, 

10) Agata Ćwięka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.  

 

Na spotkanie zostali zaproszeni goście w osobach:  

1) Marek Zalotyński - Radny Rady Miejskiej w Mielcu,  

2) Stanisław Kagan - Radny Powiatu Mieleckiego, 

3) Kamil Kagan - Przewodniczący Rady Osiedla Wojsław,  

4) Radni Osiedla Wojsław.  

 

Przebieg spotkania:  

 Spotkanie poprowadziła Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Zdrowia.  

 Pierwsza część spotkania miała na celu zapoznanie mieszkańców osiedla Wojsław z wynikami 

badań ankietowych prowadzonych od 9 do 30 marca 2016 r.  

 Kolejno Norbert Jackowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej 

przedstawił projekt zagospodarowania Domu Ludowego oraz omówił stan aktualny obiektu. 



4 
 

Naczelnik zapewnił także mieszkańców o pozostawieniu zabytkowych tablic pamiątkowych na 

elewacji obiektu po jego modernizacji.   

 Następnie Monika Szczodry - Sekretarz Miasta przedstawiła prezentacją dotyczącą możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na przyszłą modernizację budynku przy ulicy Wojsławskiej.   

 Druga cześć spotkania dotyczyła dyskusji mieszkańców i urzędników. Oprócz sugerowanych  

w formularzu przyszłych funkcji Domu Ludowego na spotkaniu nie zaproponowano żadnych 

nowych rozwiązań w zakresie przeznaczenia obiektu. Obecni na spotkaniu mieszkańcy 

jednogłośnie wskazywali na konieczność realizacji remontu obiektu, który jest nieużytkowany od 

wielu lat ze względu na zły stan techniczny.  

 

    

  

Spotkanie konsultacyjne na Osiedlu Wojsław, fot. Małgorzata Kagan.  
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WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

W badaniu ankietowym mieszkańcom osiedla Wojsław zostały zadane następujące pytania:  

 

1. Które z przedstawionych propozycji przyszłych funkcji są Państwa zdaniem najbardziej 

potrzebne? 

 

 

Zdecydowana większość, bo aż 40,3% mieszkańców, uznała iż najbardziej potrzebna na osiedlu jest 

świetlica dla dzieci i dorosłych.. 23% respondentów uznało, że zdecydowanie potrzebna jest filia domu 

kultury. Natomiast 16,8% osób biorących w badaniu wskazało na potrzebę utworzenia placówki 

edukacyjnej np. przedszkola. Mieszkańcy zgłaszali również inne odpowiedzi dotyczące przeznaczenia 

Domu Ludowego, wśród nich: 

- dom seniora (9 osób), 

- klub seniora (1 osoba), 

- siłownia i miejsce spotkań do gier np. tenis stołowy, bilard (2 osoby), 

- restauracja (1 osoba), 

- sala do wynajęcia (1 osoba), 

- przychodnia dla dorosłych i dzieci (lekarz rodzinny) (2 osoby), 

52 osoby - 23%

94 osób - 40,3%

38 osób - 16,8%

8 osób - 3,5%
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- biblioteka (3 osoby), 

- rehabilitacja lecznicza (3 osoby), 

- wyburzyć i zagospodarować teren w inny sposób (1 osoba), 

- zajęcia dla dzieci i młodzieży np. podczas ferii zimowych (2 osoby), 

- zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym (1 osoba), 

- kolonie dla dzieci (1 osoba), 

- centrum młodych muzyków (1 osoba), 

- zebrania, wybory, wesela, zabawy i przyjęcia (1 osoba), 

- filia domu kultury w postaci małej sali kinowej (1 osoba), 

- wszystkie przedstawione wyżej funkcje są potrzebne (5 osób).  

 

2. Z których funkcji Domu Ludowego Pani/ Pan skorzysta? 

 

Najwięcej osób ankietowanych zadeklarowało korzystanie ze świetlicy dla dzieci i dorosłych (41,4%).  

Z filii domu kultury skorzystałoby 25,2% osób biorących udział w badaniu, natomiast 15,3% z placówki 

edukacyjnej np. przedszkole. 11,7% osób wskazało inne funkcje i odpowiedzi, wśród nich:  

- dom seniora (9 osób), 

- klub seniora (1 osoba), 

- biblioteka (3osoby), 

- przychodnia, biblioteka (1 osoba), 

56 osób - 25,2%

95 osób - 41,4%

34 osób - 15,3%
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- przychodnia lekarska (1 osoba), 

- więcej niż jednej (1 osoba), 

- zerówka dla osiedla Wojsław (1 osoba), 

- centrum młodych muzyków (1 osoba), 

- zebrania, wybory wesela (1 osoba), 

- rehabilitacja (3 osoby), 

- wszystkie z powyższych (1 osoba).  

3. W jakich godzinach powinna odbywać się działalność w Domu Ludowym? 

 

Zdecydowana większość respondentów biorących udział w ankiecie zdecydowała, iż działalność w Domu 

Ludowym powinna odbywać się od godziny 7 do 19 (58% ankietowanych), natomiast 14,6% badanych 

twierdzi że działalność powinna być prowadzona wahadłowo od 8 do 12 i od 15 do 19 (14,6%). Nieco 

mniejsza grupa osób (12,8%) uważa, że od godziny 15 do 20, zaś 5,8% ankietowanych twierdzi, iż Dom 

Ludowy powinien być czynny w weekend. Tyle samo osób zadeklarowało że jest im to obojętne.  

Informacje o respondentach 

Płeć:  
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Większość respondentów, która wzięła udział w badaniu, stanowiły kobiety. Udział kobiet w badaniu 

wyniósł 62,2%, a mężczyzn 37,8%. Oznacza to iż kobiety są bardziej zaangażowane w spawy publiczne 

na osiedlu.  

 

 

Przedział wiekowy:  

Najwięcej odpowiedzi udzieliły osoby w wieku między 26 a 39 rokiem życia, którzy stanowią 40,7% 

wszystkich respondentów badania. Osoby pomiędzy 16 a 25 rokiem życia stanowią 28,3% ankietowanych. 

Znaczący jest także udział w badaniu osób w wieku 40-60 lat wynoszący19,5%. Najmniej liczną grupą są 

osoby w wieku powyżej 60 roku życia stanowiąca 11,5% respondentów. 

 

 

Wykształcenie: 

141 kobiet - 62,2%

87 mężczyzn -
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Dominującą grupą w badaniu pod względem wykształcenia są osoby posiadające dyplom uczelni wyższej 

– stanowią one 45,8%. Kolejną największa grupą, która wzięła udział w ankiecie są osoby  

z wykształceniem średnim (42,7%). Najmniejszą grupą respondentów są osoby  

z wykształceniem zawodowym (7,5%) oraz gimnazjalnym (3,9%). 
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USTALENIA BĘDĄCE EFEKTEM 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

 Biorąc pod uwagę wyniki badań ankietowych, budynek przy ul. Wojsławskiej 251 powinien zostać 

wyremontowany z przeznaczeniem na świetlicę dla dzieci i dorosłych lub/i filię domu kultury.  

 Ze względu na fakt, że obiekt będzie przede wszystkim służył mieszkańcom osiedla Wojsław, rodzaje 

zajęć prowadzonych w ramach świetlicy czy filii domu kultury ustalane będą w porozumieniu z Zarządem 

Osiedla Wojsław.  

 W zakresie finansowania przedsięwzięcia priorytetem pozostaje pozyskanie środków z źródeł 

zewnętrznych np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. W przypadku braku możliwości dofinansowania, realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od 

podjęcia uchwały budżetowej zatwierdzającej środki na modernizację obiektu przy ul. Wojsławskiej 251.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport opracowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu 

czerwiec  2016 r. 


