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Na etapie przygotowywania „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej dla potrzeb 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku”, pomiędzy lipcem a wrześniem 2020 
roku, przeprowadzone zostały szerokie konsultacje, znacznie wykraczające poza zakres 
dokumentu Diagnozy. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie ankiety skierowanej  
do mieszkańców gminy. Informację o prowadzonych konsultacjach udostępniono na stronie 
Urzędu Miasta i Gminy Końskie, w mediach lokalnych oraz na portalu społecznościowym.  
Ze względu na panujący stan pandemii zrezygnowano z bezpośrednich zebrań  
z mieszkańcami i spotkań środowiskowych.  

Równolegle mailowo, bądź poprzez udostępnienie i prezentację dokumentu, 
przeprowadzono konsultacje Diagnozy z jednostkami i spółkami gminnymi, radnymi Rady 
Miejskiej oraz Radą Młodzieżową, a także wewnętrznie z kadrą zarządzającą i pracownikami 
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. 

Dostępny na gminnej stronie internetowej, stworzony specjalnie na potrzeby prac nad 
Strategią, formularz ankietowy wypełniło 71 osób z terenu Miasta i Gminy Końskie, w wieku 
od 15 do 79 lat, w tym 50 kobiet i 21 mężczyzn, z których 43 zamieszkiwały  
na terenie miasta, a 28 na obszarze wiejskim. 

Pytania ankietowe obejmowały swoim zakresem m.in.: ogólną i szczegółową ocenę 
poziomu życia w gminie, określenie najpoważniejszym problemów wpływających na warunki 
życia w chwili obecnej oraz pozytywnych i negatywnych cech funkcjonowania gminy (szanse 
i zagrożenia rozwojowe), a także największych wyzwań rozwojowych dla gminy. 
Przeprowadzając analizę badania wprowadzono podział ankietowanych na pięć grup 
wiekowych, w następujących przedziałach: do 19 lat, od 20 do 29 lat, 30 - 45 lat, 46 - 65 
i powyżej 65 roku życia.  
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Wnioski z ankiet  
 
Odpowiadając na pytania dotyczące poziomu życia w Gminie Końskie ankietowani  

we wszystkich grupach wiekowych stwierdzili, że obecny poziom życia oceniają raczej dobrze 
– łącznie 26 głosów, bądź przeciętnie – 40 głosów oraz, że na przestrzeni ostatnich  
5 - 6 lat uległ on poprawie (41 głosów). 

 
Ocena obecnych warunków życia w Gminie Końskie według podziału na grupy wiekowe  

 

 
 

Ocena obecnych warunków życia w Gminie Końskie według podziału na teren miasta i wsi  
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Ocena poprawy w ostatnich latach warunków życia w Gminie Końskie według podziału na 

przyjęte grupy wiekowe 

 
 

Ocena poprawy w ostatnich latach warunków życia w Gminie Końskie według podziału na teren 

miasta i wsi  

 
 

 
  

1
3 21

5

16 11

2

2

7

3

1

3

4

1

3

3

0

5

10

15

20

25

do 19 lat 20-29 lat 30-45 lat 45-65 lat powyżej 65 lat

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

miasto

teren wsi

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie brak zdania



Raport z konsultacji społecznych „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej dla potrzeb Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku”  

 
Procentowa ocena zbiorcza poszczególnych aspektów życia w Gminie Końskie w chwili obecnej 

(od najlepiej do najgorzej ocenianych) 
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Z powyższego wykresu wynika, że niektóre dziedziny życia wszyscy ankietowani ocenili 

w zdecydowanej większości bardzo dobrze bądź raczej dobrze. Należą do nich przede 
wszystkim:  

• edukacja szkolna i przedszkolna, 

• dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku,  

• bezpieczeństwo publiczne,  

• dostęp do opieki społecznej,  

• dostępność do obiektów handlowych i usługowych,  

• system gospodarowania odpadami,  

• infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna,  

• infrastruktura energetyczna,  

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej,  

• jakość i dostępność administracji publicznej. 

Najgorzej oceniane są: 

• oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży, 

• jakość i dostępność do infrastruktury muzealnej,  

• możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy, 

• infrastruktura mieszkaniowa. 

 

Ocena aspektów życia w Gminie w podziale na teren miasta i wsi  

Wyszczególnienie  Miasto Teren wieś  

Najlepiej oceniane 
Edukacja  Środowisko naturalne  

Administracja publiczna  Rekreacja  
Drogi  Gospodarka odpadami  

Najgorzej oceniane 

Infrastruktura mieszkaniowa  Telekomunikacja (szerokopasmowy 
internet) 

Jakość oferty spędzania czasu 
wolnego  

Możliwość zatrudnienia  

Atrakcyjność inwestycyjna  Jakość oferty spędzania czasu wolnego 

 

Wśród najpoważniejszych problemów wpływających na warunki życia w Gminie Końskie 
ankietowani wymienili:  

• bezrobocie, brak miejsc pracy, mało zróżnicowany rynek pracy, mało atrakcyjne 

oferty pracy, brak pracy dla kobiet, młodych i dobrze wykształconych osób,  

niskie zarobki (32 głosy),  

• brak miejsc kulturalnych i rozrywkowych (zwłaszcza dla młodych), ze szczególnym 

uwzględnieniem braku kina oraz skromną ofertą kulturalną i spędzania wolnego 

czasu (18 głosów), 

• brak połączeń kolejowych (15 głosów), 

• brak (lub słabo rozwinięta) infrastruktura mieszkaniowa, w tym wielorodzinna oraz 

socjalna, jej niska dostępność, zwłaszcza dla osób młodych (14 głosów), 

• brak wysokiej jakości opieki zdrowotnej (7 głosów). 
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Jako pozytywne aspekty funkcjonowania Gminy Końskie (szanse rozwojowe), pozwalające na 
jej dynamiczny rozwój, wskazano: 

• atrakcyjność turystyczną gminy, rozwój usług i oferty turystycznej, jej większą 

promocję, inwestycje związane z turystyką, zwłaszcza rewitalizację  

Sielpi (19 głosów), 

• posiadanie terenów inwestycyjnych (10 głosów), 

• poprawiającą się infrastrukturę drogową (8 głosów), 

• uruchomienie komunikacji gminnej (6 głosów), 

• właściwe wykorzystanie funduszy unijnych, polepszających jakość życia  

w mieście (4 głosy). 

Jako negatywne aspekty (potencjalne zagrożenia), mogące spowolnić lub wręcz uniemożliwić 
rozwój, ankietowani określili: 

• brak nowych, dobrze płatnych, atrakcyjnych i specjalistycznych miejsc pracy, 

zwłaszcza dla młodych, (17 głosów), 

• migracja ludzi młodych i wykształconych do większych ośrodków  

miejskich (15 głosów), 

• brak nowych inwestorów, zwłaszcza o dużym potencjalne (6 głosów), 

• brak promocji gminy (4 głosy), 

• brak aktywności społecznej mieszkańców, zwłaszcza młodych (4 głosy). 

Wśród największych wyzwań rozwojowych dla Gminy wskazano: 

• stworzenie warunków do życia i rozwoju młodych ludzi, zachęcających  

ich do pozostania w mieście/gminie (10 głosów), 

• lepsze skomunikowanie miasta z ościennymi gminami i dużymi ośrodkami 

miejskimi w kraju, w tym przywrócenie połączeń kolejowych (9 głosów), 

• pozyskanie nowych inwestorów (6 głosów), 

• odnowa (rewitalizacja) rynku i parku w mieście (6 głosów), 

• poprawa dostępu do infrastruktury mieszkaniowej, zwłaszcza wielorodzinnej  

i socjalnej (5 głosów), 

• rozwój infrastruktury kultury, poprawa dostępu do usług kulturalnych (4 głosy). 

 
 


