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Badania mieszkańców Gminy Kolno 

Szanowni Państwo,   

Gmina Kolno opracowuje Strategię Rozwoju Gminy Kolno do roku 2030 pn: „Gmina Kolno 2030”. 

Jednym z kluczowych elementów prac nad Strategią są opinie i oceny mieszkańców gminy. 

W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w badaniach, w ramach 

których ocenicie Państwo stan rozwoju gminy, określicie problemy, potrzeby i propozycje rozwiązań. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Sekretarzem Gminy Panem Adamem Masłowskim. 

Zapraszam serdecznie 

Józef Bogdan Wiśniewski 

Wójt Gminy Kolno 

1. Czy wg Pana(i) gmina, w której Pan(i) mieszka jest dobrym miejscem do życia dla poniższych grup osób? 

Proszę odnieść się do każdego wiersza zaznaczając odpowiedź w odpowiedniej kolumnie. 

Lp.  Grupa mieszkańców Zdecydow

anie tak  

Raczej 

tak  

Trudno 

powiedzieć 

Raczej 

nie  

Zdecydowani

e nie  

1 Dla rodzin z małymi dziećmi       

2 Dla młodzieży w wieku 15-19 lat      

3 Dla ludzi aktywnych zawodowo       

4 Dla seniorów       

2. Które z poniższych zjawisk postrzega Pan(i) jako kluczowe problemy dla przyszłości gminy?  

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 5 odpowiedzi.  

Lp. Czynnik/ zjawisko „X” 

1 Mała liczba atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych  

2 Niski poziom zarobków  

3 Rosnąca liczba seniorów  

4 Duża liczba osób samotnych  

5 Emigracja młodych   

6 Niski poziom edukacji  

7 Niski poziom oferty kulturalnej dla dzieci do 15 lat  

8 Niski poziom oferty kulturalnej dla młodzieży w wieku ponad 15 lat  

9 Niski poziom oferty kulturalnej dla seniorów  

10 Niski poziom oferty sportowo-rekreacyjnej  

11 Słaby dostęp do opieki zdrowotnej   

12 Utrudniony dostęp do Internetu światłowodowego  

13 Niski poziom usług cyfrowych   

14 Niski poziom dostępu do sieci wodociągowej  

15 Niski poziom dostępu do sieci kanalizacyjnej  

16 Niska jakość dróg lokalnych  

17 Niska dostępność mieszkań/ domów do zamieszkania  

18 Niski poziom zaufania między ludźmi  

19 Zagrożenie falą uchodźców  

20 Zanieczyszczenie środowiska   

21 Brak atrakcji turystycznych  

22 Brak różnorodności produkcji rolnej  

23 Brak miejsc pracy poza rolnictwem  
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3. Jeśli dostrzega Pan(i) inne niż wymienione w pyt. 2 kluczowe problemy dla rozwoju gminy, które muszą 

być rozwiązane dla dobra lokalnej społeczności, proszę wpisać poniżej. Można opisać szerzej.  

 

 

 

 

4. PLANOWANE DZIAŁANIA – SFERA SPOŁECZNA. Które z poniższych działań i rodzajów przedsięwzięć są 

potrzebne do realizacji w gminie, w której Pan(i) mieszka?  

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 5 odpowiedzi.  

Lp. Działania „X” 

1 Organizacja dyskotek i zabaw dla młodzieży  

2 Organizacja zawodów sportowych i różnych konkursów dla młodzieży  

3 Spotkania dla młodzieży ze znanymi youtuberami, vlogerami, celebrytami, itp.   

4 Rozwój oferty kulturalnej i rozrywkowej przez Internet (e-kultura, e-sport, e-rozrywka)  

5 
Wsparcie funkcjonowania oraz tworzenia klubów młodzieżowych oraz świetlic 

środowiskowych i młodzieżowych 

 

6 Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkołach   

7 
Działania edukacyjne w zakresie kompetencji cyfrowych (nauka bezpiecznego 

korzystania z Internetu, bankowość elektroniczna, zakupy on-line, itp.) 

 

8 Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych dla mieszkańców/ seniorów  

9 Organizacja wyjazdów do filharmonii, teatru, itp.   

10 Organizacja zajęć fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych   

11 
Organizacja spotkań lub warsztatów prozdrowotnych (np. dietetyczne, 

fizjoterapeutyczne, medytacyjne, ekologiczne, inne) 

 

12 
Organizacja zajęć tanecznych i ruchowo-rekreacyjnych (np. aerobik, joga, zumba, 

inne) 

 

13 Organizacja warsztatów rozwoju osobistego, coachingowe, psychologiczne  

14 
Organizacja pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, w tym seniorów i niepełnosprawnych 

 

15 Organizacja zajęć dla kilku grup wiekowych jednocześnie, np. wnuków i dziadków  

16 Usługi opiekuńcze dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych  

17 
Tworzenie gospodarstw opiekuńczych (tj. wykorzystanie potencjału gospodarstwa 

rolnego do prowadzenia różnego rodzaju terapii np. hipoterapia, dogoterapia itp.) 

 

18 
Tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora, dziennych domów seniora, 

środowiskowych domów opieki itp. 
 

19 
Rozwój form teleopieki oraz usług medycznych przez Internet (np. teleporady, e-

wizyty, itp.)  

 

20 
Organizacja międzygminnych (z mieszkańcami innych gmin) spotkań kulturalnych i 

rekreacyjnych  

 

21 
Rozwój współpracy pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, OSP, a biznesem i 

samorządem w zakresie wspólnej realizacji projektów  
 

22 Wsparcie liderów wiejskich (m.in. szkolenia, warsztaty, dotacje)  

23 Wzrost znaczenia funduszu sołeckiego w wydatkowaniu środków gminnych  

24 
Wzrost wpływu mieszkańców na decyzje władz gminnych (np. referenda internetowe 

dotyczące konkretnych inwestycji)     
 

25 
Organizacja długoterminowej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych w Domu 

opieki 
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5. PLANOWANE DZIAŁANIA - SFERA OCHRONY ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY. Które z 

poniższych działań i rodzajów przedsięwzięć są potrzebne do realizacji w gminie, w której Pan(i) mieszka? 

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 5 odpowiedzi.  

Lp. Działania „X” 

1 Poprawa estetyki przestrzeni (rewitalizacja skwerów, placów, innych miejsc)  

2 Remonty i doposażenie obiektów kultury i świetlic wiejskich   

3 Remonty i doposażenie obiektów oświatowych   

4 Poprawa jakości dróg lokalnych  

5 Rozwój komunikacji publicznej  

6 Budowa ścieżek rowerowych, ekologicznych i dydaktycznych    

7 Budowa siłowni zewnętrznych/ placów zabaw dla dzieci  

8 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne   

9 Instalacja/ zakup małych zbiorników retencyjnych dla mieszkańców    

10 Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków  

11 
Poprawa dostępności miejsc i obiektów dla osób z niepełnosprawnościami (podjazdy, 

windy, tablice informacyjne, systemy dźwiękowe itp.) 

 

12 Stosowanie elektronicznego monitoringu środowiska  

13 
Różnicowanie produkcji rolnej w celu zapewnienia dochodów jak największej grupie 

osób 

 

14 Tworzenie atrakcji turystycznych  
 

 

6. PLANOWANE DZIAŁANIA - SFERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI. Które z poniższych 

działań i rodzajów przedsięwzięć są potrzebne do realizacji w gminie, w której Pan(i) mieszka?  

Proszę zaznaczyć nie więcej niż 5 odpowiedzi.  

Lp. Działania „X” 

1 
Promocja producentów i produktów lokalnych, usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i 

rolników (szkolenia, konferencje tematyczne, wymiana wiedzy itp.) 

 

2 
Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wspierającej przedsiębiorczość 

(np. stacje dla rowerów, platformy widokowe, ścieżki edukacyjne, itp.) 

 

3 
Doskonalenie zawodowe młodzieży i dorosłych wg potrzeb lokalnych pracodawców, 

aktywizacja zawodowa 

 

4 Organizacja szkoleń i warsztatów dla bezrobotnych   

5 Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla inwestorów  

6 Promocja gospodarcza terenu gminy  

7 
Promocja współpracy na terenach wiejskich np. wspólna budowa instalacji OZE, 

współdzielenie sprzętu rolniczego, itp.) 

 

8 Promocja i inwestycje w gospodarstwach ekologicznych    

9 Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla rolników  

10 Promocja turystyczna gminy  

11 Wsparcie rozwoju i tworzenia kwater agroturystycznych   
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7. Jeśli dostrzega Pan(i) jeszcze inne potrzebne działania, które powinny być zrealizowane w gminie, proszę  

wpisać poniżej. Może to być konkretna inwestycja/ zadanie które wg Pana(i) należy zrealizować. Projekty 

mogą być zarówno budowlane np. budowa jakiegoś obiektu, drogi, ścieżki, itd., dotyczyć wyposażenia np. 

szkoły, domu kultury, świetlicy lub też mogą być to projekty społeczne, np. organizacja wydarzenia 

kulturalnego, szkolenia, spotkania, itp.  

Można proponować dowolne projekty wynikające z potrzeb społecznych i gospodarczych lokalnej 

społeczności. 

 
 

 

 

 

8. METRYCZKA  (proszę wstawić „X” we właściwej kratce) 

 

Płeć   „x” 

Kobieta   

Mężczyzna  

 

 

Wiek  „x” 

poniżej 18 lat  

18-25  

26-35  

36-45  

46-55  

56-65  

powyżej 65  

 

 

Status 

zawodowy   

 

Bezrobo

tny 

Sektor prywatny Sektor publiczny 
Organizacja 

pozarządowa 

Emeryt/ 

rencista 

Uczeń/ 

student Inny 
Pracownik Pracodawca Rolnik  

Samorząd Inne 

instytucje  

 

„x” 

          

 

Miejsce zamieszkania  „x” 

Gmina Kolno  

Miasto Kolno   

Inna gmina   
 


