Wybory do Rad Osiedli
Znamy już oficjalne wyniki jedynych w tym roku wyborów. Wiemy, kto przez najbliższe cztery lata
będzie zarządzać osiedlem Grabiszyn-Grabiszynek. Oprócz tego znamy też wyniki pierwszej
na naszym osiedlu przedwyborczej ankiety na temat Rady.
Badanie miało na celu określenie, jakiej możemy spodziewać się frekwencji. Na pytanie, czy zamierza
Pan/Pani wziąć udział w wyborach „zdecydowanie tak” odpowiedziało 18% ankietowanych, „raczej tak” –
11%. Odpowiedzi „Raczej nie” oraz „zdecydowanie nie” udzieliło po 28%. Osób, które nie były pewne czy
zagłosują było 18%. Termin wyborów znało 25% ankietowanych.
Ankieta miała też pomóc w odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że popieramy poszczególnych kandydatów.
Na pytanie, „Czy podjął Pan/podjęła Pani decyzję, którego kandydata poprzeć?” twierdząco odpowiedziało
około 43% ankietowanych, przecząco 57%. Osoby, które wiedziały na kogo zagłosują były proszone
o podanie przyczyn, dla których chcą poprzeć swego kandydata. Wszyscy (100%) ankietowanych mówiło,
że zagłosuje na swego kandydata, ponieważ zna go osobiście. Około 31% osób stwierdziło, że popierany
przez nich kandydat nadaje się na radnego, tyle samo uważało, że ich kandydat zna potrzeby mieszkańców.
Blisko 15% ankietowanych wyznało, że zagłosuje tak, ponieważ nie zna innych kandydatów. Około 23%
pytanych udzieliło innych odpowiedzi.
Na decyzje wyborców mogła mieć też wpływ ocena sytuacji na osiedlu, dlatego ankietowani byli proszeni
o wypowiedź na ten temat. Starania Rady o estetyczny wygląd osiedla doceniło 34% ankietowanych,
o poziom bezpieczeństwa - 20%, a o ochronę środowiska - 22%. Według 18% ankietowanych Rada Osiedla
dba o potrzeby ludzi starszych, 28% ankietowanych wskazało, że dba o potrzeby dzieci i młodzieży.
Współpracę Rady z Kościołem pozytywnie ocenia 28%, z organizacjami pozarządowymi - 9%,
a z przedsiębiorcami - 14%. Aż 51% osób odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Trzeba pamiętać,
że powodem tego mogą być różne przyczyny. Część osób najwyraźniej nie zauważa żadnych osiągnięć rady
na jakimkolwiek polu działalności. Pozostali mogli uznać, że nie czują się kompetentni, aby odpowiedzieć
na to pytanie lub z różnych powodów nie chcieli wyrażać swojej opinii.
Równie ważne są oczekiwania na przyszłość. Na pytanie „Czego oczekuje Pan/Pani od przyszłej Rady
Osiedla?” padały różne odpowiedzi. Większej dbałości o estetyczny wygląd osiedla oczekuje 37%
ankietowanych. Większej dbałości o bezpieczeństwo - 38%, większej dbałości o ochronę środowiska - 31%,
większej dbałości o potrzeby ludzi starszych - 26%, większej dbałości o potrzeby dzieci i młodzieży - 32%,
lepszej współpracy z Kościołem - 15%, lepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi - 18%,
a lepszej współpracy z przedsiębiorcami - 29%. Czegoś jeszcze innego oczekuje 14% ankietowanych,
a 38% badanych nie udzieliło odpowiedzi.
Kandydaci startujący w wyborach na naszym osiedlu zgrupowani byli w dwóch komitetach: Mieszkańcy
Osiedla oraz Lepszy Grabiszyn(ek) – Lepszy Wrocław. Ponadto startował też jeden kandydat niezależny,
pan Maciej Szczepanik. Glosowanie odbyło się w dwóch okręgach, w jednym z nich wybieraliśmy 10,
a w drugim 5 radnych. W Radzie osiedla zasiądą: Beata Andrejewicz, Władysław Andrejewicz, Wojciech
Januszewski, Henryk Jędrysiak, Krzysztof Matolicz, Alina Purzyc, Bartosz Senderek, Paweł Syska,
Krystyna Zagórna, Bożena Zajączkowska, Mateusz Rydzak i Marek Witek z komitetu Mieszkańcy Osiedla,
oraz Małgorzata Subzda, Magdalena Wersocka i Waldemar Wójcik z komitetu Lepszy Grabiszyn(ek) –
Lepszy Wrocław.
Jakub Malicki
PS Wzór ankiety i dane metodologiczne sondażu – w dalszej części tekstu.

1.

Proszę określić swój wiek:

2.

Proszę określić płeć:

1.

Czy zamierza Pan/Pani wziąć udział (zagłosować) najbliższych wyborach do Rady Osiedla?
•
•
•
•
•

2.

18 – 39

Kobieta

-----

Mężczyzna

-----

Nie (przejdź do pytania 4)

Znam kandydata osobiście
Uważam, że ten kandydat nadaje się na radnego
Kandydat zna potrzeby mieszkańców
Zawsze głosuję na tego kandydata
Nie znam innych kandydatów
Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę dokończyć zdanie: „Uważam, że obecna Rada Osiedla… (Możliwy jest wybór dowolnej liczby odpowiedzi)
… dba o estetyczny wygląd osiedla”
… dba o bezpieczeństwo”
… dba o ochronę środowiska”
… dba o potrzeby ludzi starszych”
… dba o potrzeby dzieci i młodzieży”
… owocnie współpracuje z kościołem na naszym osiedlu”
… owocnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na naszym osiedlu”
… owocnie współpracuje z przedsiębiorcami na naszym osiedlu”

Czego oczekuje Pan/Pani od przyszłej Rady Osiedla? (Możliwy jest wybór dowolnej liczby odpowiedzi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

65 i więcej

Co skłoniło Pana/Panią do podjęcia tej decyzji? (Możliwy jest wybór dowolnej liczby odpowiedzi)

•
•
•
•
•
•
•
•
5.

-----

Czy podjął Pan/podjęła Pani już decyzję, którego kandydata poprzeć?

•
•
•
•
•
•
4.

40 – 64

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie wiem/waham się
Raczej nie (przejdź do pytania 4)
Zdecydowanie nie (przejdź do pytania 4)

Tak
3.

-----

Większej dbałości o estetyczny wygląd osiedla
Większej dbałości o bezpieczeństwo
Większej dbałości o ochronę środowiska
Większej dbałości o potrzeby ludzi starszych
Większej dbałości o potrzeby dzieci i młodzieży
Lepszej współpracy z kościołem na naszym osiedlu
Lepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi na naszym osiedlu
Lepszej współpracy z przedsiębiorcami na naszym osiedlu
Czegoś innego…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy zna Pan/Pani termin wyborów?
Tak, znam

-----

Nie, nie znam
Dziękuję!

Sondaż opinii mieszkańców osiedla
Grabiszyn–Grabiszynek na temat wyborów do Rady Osiedla
1. Cel
Celem badań jest:
• Określenie zainteresowania wyborami i oszacowanie frekwencji,
• Poznanie cech kandydata, które są atrakcyjne w oczach wyborcy,
• Określenie które działania Rady Osiedla mieszkańcy oceniają pozytywnie,
• Poznanie oczekiwań wyborców względem Rady Osiedla.
2. Określenie reprezentatywnej próby wyborców
Przy określeniu reprezentatywnej próby wyborców brane pod uwagę są dwa czynniki: wiek oraz płeć.
Do określenia stosunku procentowego poszczególnych kategorii wiekowych i obu płci użyte zostały
statystyki dotyczące Wrocławia zawarte na stronie:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_06_3_04.pdf
Na podstawie dostępnych danych opracowane zostały trzy kategorie wiekowe:
• 18 – 39 lat, która stanowi w przybliżeniu 42% wyborców,
• 40 – 64 lat, która stanowi w przybliżeniu 40% wyborców,
• 65 i więcej lat, która stanowi w przybliżeniu 18% wyborców.
Relacja miedzy kobietami a mężczyznami została obliczona jako:
• Kobiety uprawnione do głosowania stanowią w przybliżeniu 54% wyborców,
• Mężczyźni uprawnieni do głosowania stanowią w przybliżeniu 46% wyborców.
Planowane jest zadanie pytań grupie 130 uprawnionych do głosowania osób mieszkających na osiedlu
Grabiszyn–Grabiszynek. Nałożenie danych procentowych na wyznaczona grupę wygląda następująco:
• Grupa 18 – 39 lat stanowi w przybliżeniu 54 wyborców,
• Grupa 40 – 64 lat stanowi w przybliżeniu 52wyborców,
• Grupa 65 i więcej lat stanowi w przybliżeniu 24 wyborców.
• Kobiety uprawnione do głosowania stanowią w przybliżeniu 70 wyborców,
• Mężczyźni uprawnieni do głosowania stanowią w przybliżeniu 60 wyborców
3. Zbieranie informacji
Informacje zbierane są poprzez bezpośrednie zadanie pytań ankietowanemu:
• Pytając ankietowanych po zapukaniu do drzwi ich mieszkania,
• Pytając ankietowanych napotkanych na ulicy,
• Pytając ankietowanych wychodzących z kościoła po zakończeniu niedzielnej Mszy Świętej.
4. Raport z przeprowadzonych badań

