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Wyniki konsultacji  

dotyczących przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń budynek 

główny w Krzywiniu 
 

Konsultacje były przeprowadzone w dniach 4-12 kwietnia 2018 r. na podstawie Zarządzenia 

Nr 8/2018Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywińz dnia 3 kwietnia 2018 r.w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Krzywiń. 

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krzywińna 

temat stworzenia lepszych warunków w budynku Biblioteki przy ul. Kasztelańskiej 1 w 

Krzywiniu. 

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie ankiety, stanowiącej załącznik do powyższego  

zarządzenia, która byłaudostępniona do pobrania na stronie internetowej Biblioteki Miasta  

i Gminy Krzywiń orazw Bibliotece Publicznej w Krzywiniu i w FiliachBibliotecznych  

w Bieżyniu, Jerce i Lubiniu w godzinach pracy placówek. 

Wypełnione formularze należało pozostawić w Bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną  

na adres Biblioteki. 

W wyniku konsultacji złożonych zostało 111 wypełnionych ankiet. 

Pytanie 1.Jak ocenia Pan/Pani obecny stan techniczny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Krzywiń budynek główny w Krzywiniu? 

22 uczestników konsultacji (19,82%) odpowiedziało Dobrze 

57uczestników konsultacji (51,35%) odpowiedziało Źle 

31uczestników konsultacji (27,93%) odpowiedziało Bardzo źle 

Jedna osoba wypełniła ankietę, ale nie odpowiedziała na to pytanie (0,90%). 

 

Pytanie 2. Czy widzi Pan/Pani potrzebę przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Krzywiń budynek główny w Krzywiniu? 

 

96 uczestników konsultacji (86,49%) odpowiedziało Tak 

5 uczestników konsultacji (4,5%) odpowiedziało  Nie 

9 uczestników konsultacji (8,11%) odpowiedziało   Nie mam zdania  

Jedna osoba wypełniła ankietę, ale nie odpowiedziała na to pytanie (0,90%). 

 

Pytanie 3. Jakie dodatkowe pomieszczenia zdaniem Pana/Pani powinny znajdować się  

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń budynek główny w Krzywiniu? 

 

a) sala do organizowania imprez i spotkań kulturalnych 57 osób  

b) kącik malucha       47 osób 

c) sala multimedialna      57 osób 

d) sala baletowa/do nauki tańca     36 osób 

e) sala do zajęć różnego rodzaju  

(np. plastycznych, szachowych, kulinarnych, itp.)  62 osób 

f) kawiarenka       43 osoby 

g) ośrodek aktywności lokalnej     28 osób 

h) inne (jakie?)       8 osób 

w tym: 

1) salka kinowa    2 osoby 

2) kącik ciszy dla czytających  1 osoba 

3) do ćwiczeń fizycznych   1 osoba 
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4) do ping-ponga, siłownia   1 osoba 

5) ekspres do kawy    1 osoba 

6) sala do zajęć, robótek ręcznych  1 osoba 

7) nie widzę potrzeby   1 osoba 

Pytanie 4. Czy uważa Pan/Pani, że istnieje potrzeba zainstalowania windy, aby dostosować 

budynek dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów? 

 

99 uczestników konsultacji (89,19%) odpowiedziało  Tak 

5 uczestników konsultacji (4,5%) odpowiedziało  Nie 

7 uczestników konsultacji (6,31%) odpowiedziało   Nie mam zdania  

 

Pytanie 5. Czy uważa Pan/Pani, że przebudowa Biblioteki Publicznej w Krzywiniu wpłynie 

na atrakcyjność Gminy Krzywiń? 

 

102uczestników konsultacji (91,89%) odpowiedziało  Tak 

2uczestników konsultacji (1,8%) odpowiedziało  Nie 

7 uczestników konsultacji (6,31%) odpowiedziało   Nie mam zdania  

 

Metryczka 

Wiek 

a) do 25 lat  15 uczestników konsultacji (13,51%) 

b) 26-45 lat  59uczestników konsultacji (53,15%) 

c) 46-65 lat  30uczestników konsultacji (27,03%) 

d) Powyżej 66 lat 7uczestników konsultacji (6,31%) 

 

Płeć 

Kobieta    81uczestników konsultacji (72,97%) 

Mężczyzna   26uczestników konsultacji (23,42%) 

Cztery osoby wypełniły ankietę, ale nie zaznaczyły metryczki dotyczącej płci (3,61%). 

 

Podsumowanie: 

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń 

budynek główny w Krzywiniu odbyły się zgodnie z ustaleniami Zarządzenia Nr 

8/2018Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywińz dnia 3 kwietnia 2018 r.w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Krzywiń. 

Konsultacje przebiegły bez zakłóceń. 

W konsultacjach wzięło udział 111 mieszkańców, którzy złożyli wypełnione ankiety na 

formularzu zatwierdzonym ww. Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki. Znaczna większość  

uczestników konsultacji 86,49% (96 osób) opowiedziała się za przebudową Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń budynek główny w Krzywiniu, 4,5% ankietowanych  

(5 osób) było przeciwnych takiej inwestycji, natomiast 8,11% uczestników (9 osób) nie miało 

zdania w tej kwestii. Złożone zostały propozycje zmian dotyczące unowocześnienia 

biblioteki, jej rozbudowy o dodatkowe pomieszczenia i wyposażenia po dostosowanie 

budynku dla osób niepełnosprawnych.Konsultacje społeczne przeprowadzone przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń spotkały się z życzliwością i pozytywnym 

odzewem czytelników,użytkowników, mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń. Pozwoliły na 

poznanie oczekiwań  
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i potrzeb społecznych odnośnie działania instytucji kultury jako przestrzeni do spędzania 

wolnego czasu. 


