
PROTOKÓŁ 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zdiagnozowania 

problemów społecznych na terenie Gminy Sianów 

 

I. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było przeprowadzenie diagnozy problemów 

społecznych mieszkańców gminy i miasta Sianów. 

 

II. Termin konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15.06.2022 do 01.07.2022. 

 

III. Przebieg konsultacji 

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie ankiety na stronie 

internetowej www.sianow.pl, www.mgops.sianow.pl oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sianowie. 

Badanie miało charakter anonimowy. Wypełnione ankiety należało składać w 

wyznaczonym terminie w formie pisemnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sianowie lub droga elektroniczną na adres 

mgops@sianow.pl 

 

IV. Wyniki konsultacji 

 

W wyznaczonym terminie w badaniu udział wzięło 60 osób w tym 46 kobiet i 14 

mężczyzn. 

Z uwagi na miejsce zamieszkania 41 osób (w tym 32 kobiet)  zadeklarowało, że 

zamieszkuje w mieście Sianów a pozostałe 19 osób (w tym 14 kobiet) na terenach 

wiejskich. 

Wśród badanych aż 35 osób (w tym 25 kobiet) zadeklarowała iż są osobami 

niepełnosprawnymi. 

Ankietowani odpowiadali na 22 pytania, z czego cztery były pytaniami otwartymi: 

 

1. Jakie Pani/Pana zdaniem są atuty gminy? (każdy respondent mógł 

wskazać max. 3 odpowiedzi) 

 

Położenie, bliskość morza, otoczenie, 

krajobrazy 

13 

Dom Seniora, opieka nad seniorami 15 

Pozyskiwanie funduszy 3 

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze wskazania na: biblioteka, stadion 

http://www.sianow.pl/
http://www.mgops.sianow.pl/


 

2. Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe 

gminy? 

Finanse/pieniądze/brak 

funduszy/środki finansowe 

14 

Wysypisko/PGK 6 

Drogi/TIRY 4 

Bezrobocie, brak zakładów pracy 15 

Mieszkania 5 

przychodnia, brak specjalistów w 

przychodni 

4 

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze wskazania na: brak świetlicy, duża 

konkurencja Koszalina, brak klubu disco, zarządzający gminy, brak wiatraków i 

fotowoltaiki, słabo rozbudowana agroturystyka, Liczba placówek opieki 

instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 

   

3. Jakie inwestycje należałoby podjąć w gminie, by była ona bardziej atrakcyjna i 

przyjazna dla mieszkańców?  

Likwidacja wysypiska 15 

Poprawa stanu dróg 5 

Brak mieszkań 6 

Autobusy miejskie 6 

Likwidacja barier architektonicznych 3 

Uroczystości/ atrakcje dla 

mieszkańców 

4 

Rozwój przedsiębiorstw/ Przyciąganie 

inwestorów/ Nowe miejsca pracy 

5 

Ponadto pojedyncze odpowiedzi obejmowały: Wykonanie i remont przystanku w 

Osiekach, Modernizacja ośrodka zdrowia, Dostęp do specjalistów, Poprawienie 

śmietników za garażami, Centrum handlowe, Hale sportowe, Likwidacja muszli 

koncertowej w Parku Miejskim, Rozbudowa infrastruktury rowerowej, Remont świetlic 

wiejskich oraz dostęp dla dzieci/młodzieży, Deptak przy stołówce, Basen, Żłobek i 

przedszkole, Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niesamodzielnych, 

Odnowienie elewacji kamienic w Sianowie, Zwiększenie miejsc zieleni w Sianowie, 

Budowa Klubu Dziecięcego, Własna gminna pracownia Fizjoterapii, Inwestycje w 

grupę społeczną 16-25 lat, Dostępność do Ośrodka Kultury 12 h na dobę, nie tylko 

podczas filmów w kinie, Więcej ścieżek rowerowych, Mniej wycinki drzew i lasów w 

Sianowie, Odnowienie elewacji kamienic w Sianowie, Zwiększenie miejsc zieleni w 

Sianowie, Budowa Klubu dla młodzieży DISCO, Basen, Przedszkola i żłobki, Szkoły 

dla dzieci dobrze kształcące, Biwaki rekreacyjne dla rodzin z dziećmi, Sportowe 

zabawy dla dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych, Jedyna inwestycja to drenaż 

parku miejskiego, Budowa placówki w centrum miasta, Budowa nowego budynku 

środowiskowego, Modernizacja ośrodka zdrowia, Place zabaw dla dzieci, Półkolonie 



w czasie wakacji, Jezioro "Topiele" jako kąpielisko, Zamknięcie drogi Armii Krajowej,  

Wyremontowanie budynków w centrum miasta, Więcej świetlic, Więcej miejsc pracy 

dla młodych, Warunki zakładania rodzin, Przede wszystkim ławeczki - za mało, 

Powstrzymać młodzież w naszej gminie. 

 

4. Jakie problemy społeczne, niekorzystne zjawiska w Pani/Pana ocenie najbardziej 

uwidaczniają się w gminie?   

ubóstwo 6 

przemoc w rodzinie 7 

bezrobocie 21 

bezdomność 6 

bezradność opiekuńczo-wychowawcza 9 

zanik więzi społecznych 12 

rozpad rodzin 6 

brak transportu publicznego 19 

mała dostępność mieszkań 28 

zły stan dróg 18 

bliska lokalizacja wysypiska PGK 30 

brak alternatywnych źródeł ogrzewania, 3 

migracja 6 

przestępczość 1 

inne 7 

   

5 Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie zaspokaja 

potrzeby mieszkańców? 

tak 15 

nie 16 

nie wiem 29 

 

6 Czy Pani/Pana zdaniem oferta opieki przedszkolnej w gminie zaspokaja potrzeby 

mieszkańców?  

tak 21 

nie 15 

nie wiem 24 

 

7 Jak Pani/Pan ocenia ofertę edukacyjną szkół w gminie? 

dobrze 19 

dostatecznie 18 

niedostatecznie 1 

nie wiem 22 

 



 

8 Jaka jest według Pani/Pana atrakcyjność oferty kulturalnej w gminie?  

dobra 22 

dostateczna 18 

niedostateczna 10 

nie wiem 10 

 

 

9 Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie ochrony zdrowia?

  

dobrze 14 

dostatecznie 19 

niedostatecznie 19 

nie wiem 8 

 

10 Jak Pani/Pan ocenia stan infrastruktury drogowej w gminie?  

dobrze 15 

dostatecznie 22 

niedostatecznie 15 

nie wiem 8 

 

11 Jak Pani/Pan ocenia dostępną w gminie ofertę w zakresie sportu i rekreacji?

  

dobrze 24 

dostatecznie 20 

niedostatecznie 6 

nie wiem 10 

 

12 Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w miejscu zamieszkania?  

tak 23 

raczej tak 31 

raczej nie 3 

nie 3 

 

13 Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 

ubóstwu?  

dobrze 17 

dostatecznie 16 



niedostatecznie 9 

nie wiem 18 

 

14 Jak Pani/Pan ocenia realizowane w gminie działania w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom? 

dobrze 11 

dostatecznie 10 

niedostatecznie 15 

nie wiem 24 

 

15 Czy Pani/Pana zdaniem występuje zjawisko przemocy w rodzinie na terenie 

gminy?  

tak 30 

nie 7 

nie wiem 23 

 

16 Jakie problemy najczęściej dotykają osoby starsze w gminie?  

samotność 42 

bariery architektonicznie 15 

inne  2 

 

17 Jakie problemy najczęściej dotykają osoby niepełnosprawne w gminie?  

bariery architektonicznie 15 

ograniczenia w dostępie do specjalistów 43 

inne  1 

 

18 Czy Pani/Pana zdaniem w działaniach realizowanych na terenie gminy 

uwzględnia się potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych  

tak 26 

raczej tak 18 

raczej nie 8 

nie 8 

 

19 Jak Pani/Pan ocenia komunikację między władzami samorządowymi a 

mieszkańcami?  

dobrze 20 

dostatecznie 25 

niedostatecznie 7 



nie wiem 8 

 

20 Czy Pani/Pana zdaniem rozwój gospodarczy gminy przebiega we właściwym 

kierunku? 

tak 16 

raczej tak 20 

raczej nie 11 

nie wiem 13 

 

21 Jakich Pani/Pana zdaniem działań prospołecznych brakuje w gminie? (kolejność 

odpowiedzi przypadkowa) 

− Nowy ośrodek 

− Na rzecz osób niepełnosprawnych 

− Więcej patroli policyjnych 

− Wolontariat 

− Brakuje sieci sług opieki na rzecz osób niesamodzielnych w dni wolne od 

pracy, świąteczne i wieczorowe 

− Działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców 

− Świetlic dla dzieci wiejskich 

− Kampanie prozdrowotne 

− Brak oferty społeczno-kulturalnej dla młodzieży w wieku 10-16 i 16-25 lat 

− Możliwość rozwoju dla osób w średnim wieku. 

− Brak zajęć o prowadzeniu zdrowego trybu życia 

− Zwiększenie świadomości proekologicznej 

− Świetlic dla dzieci wiejskich 

− Dla młodzieży dyskotek, dla seniorów - dancingów. 

− Aquapark 

− Większy dostęp do lekarzy - specjalistów. 

− Świetlice dla dzieci na osiedlach 

− Rozwój ośrodku zdrowia i dostęp do specjalistów 

− Oświetlenia dróg 

− Nowy ośrodek środowiskowy 

− Współpraca między władzami a mieszkańcami 

− Prowadzenie działań edukacyjno-inf. dla dzieci i młodzieży/ zdrowy styl życia 

− Kultura 

− Postawienie ławki w połowie ulicy Armii Polskiej 

− Brak mieszkań 

− Brak dostępu do rehabilitacji 

− Brak mieszkań dla samotnych matek z dziećmi 

− Brak odpowiedniego pomieszczenia dla spotkań młodzieży - dyskoteki 



− Korepetycje - pomoc w nauce 

− Brak połączenia licznych miejscowości z miastem/Wykluczenie mobilne osób 

niesamodzielnych 

− Lepszy dostęp do lekarzy specjalistów 

− Stacji ładowania samochodów elektrycznych 

− Promowanie ekologii i ochrony środowiska poprzez wyposażenie przedszkoli i 

szkół podstawowych w pomoce edukacyjne 

− Brak dbałości o środowisko. Zadymione miasto w okresie zimowym. 

− Warsztaty, rozwój nowych umiejętności, rękodzieło. 

− Działania związane z prowadzeniem zdrowego trybu życia 

− Stacji ładowania elektrycznych 

− Centrum handlowe 

− Nowe miejsca pracy 

− Kawiarni dla ludzi na pogawędki 

− Zwiększenie zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych - rozwój 

zainteresowań 

− Brak dostępu do specjalistów 

 

22  Jak Pani/Pan ocenia swój poziom zadowolenia z faktu bycia mieszkańcem 

gminy? 

dobrze 36 

dostatecznie 20 

niedostatecznie 3 

nie mam zdania 1 

 

V. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 3 

października 2007 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Sianów oraz uchwały nr 

XLV/342/2014 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy i miasta Sianów protokół z wynikami konsultacji 

zamieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, na 

stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 

Sianów oraz przekazuje się Radzie Miejskiej w Sianowie i do lokalnych mediów. 

 

 

Sporządził  

Robert Suszczak  


