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Termin     14 wrzesień -  30 wrzesień 2015   

 

 

Uczestnicy  Mieszkańcy obszaru LGD – 155 osób uczestniczyło w spotkaniach w                                    

   gminach, w tym 6 osób zgłaszających uwagi na Formularzu uwag. 

 

Organizator  Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  

 

 

Przedmiot konsultacji  

Celem konsultacji była prezentacja wyników badania ankietowego oraz 

danych źródłowych, jak również założeń do analizy SWOT oraz celów 

strategicznych wypracowanych podczas prac zespołów ds. opracowania 

LSR i poznanie opinii, uwag mieszkańców obszaru LGD odnośnie 

wypracowane materiału.  

Harmonogram     

 

 14-21 wrzesień 2015 – II cykl spotkań konsultacyjnych w gminach (11 spotkań).  

 14-30 września 2015 – zgłaszanie uwag na formularzach uwag. 

 

 
Akcja informacyjna 

 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna skierowana do 

mieszkańców obszaru LGD. Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 

 Informacja na stronie internetowej www.lgdwiecie@op.pl oraz 

http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl  

 Zaproszenia na spotkania kierowane przez Gminy, 

 Strony internetowe gmin i powiatu świeckiego, 

 Miesięcznik Teraz Świecie, 

 Serwis społecznościowy Facebook, 

 Informacje w biurze LGD 

http://www.lgdwiecie@op.pl/
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/
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Spotkania konsultacyjne 

 

W związku z pracami nad opracowaniem LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) dla Lokalnej 

Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 dla 

obszaru obejmującego 11 gmin powiatu świeckiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w każdej 

gminie w terminie 14 -21 września 2015 odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. 

W spotkaniach uczestniczyło w nich 155 osób w tym m.in.: przedstawiciele gmin, ośrodki pomocy 

społecznej, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa 

agroturystyczne i mieszkańcy zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich. 

Podczas spotkań prezentowaliśmy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w lipcu tego roku 

podczas spotkań oraz konsultowaliśmy Analizę SWOT i założenia do celów strategicznych (ogólnych) 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

Uczestnicy mogli zgłaszać uwagi do opracowanego materiału na spotkaniach bądź zgłaszać na 

formularzu uwag do 30 września 2015r. zamieszczonym na stronie http://www.lgdswiecie-

konsultacje.pl/index.php/ankiety-2 

Podczas spotkań z możliwości zgłaszania uwag skorzystało 5 osób. 

 

 

Konsultacje internetowe 

 

Do 30 września 2015 osoby zainteresowane mogły również zgłaszać uwagi drogą elektroniczną. Z tej 

możliwości skorzystała jedna osoba.  

Na Panelu Konsultacyjnym http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/index.php/ankiety-2 zamieszczone 

zostały materiały do konsultacji: 

 Analiza SWOT w trzech obszarach tematycznych Przedsiębiorczość, Społeczeństwo, Środowisko, 

 Prezentacja multimedialna, 

 Karta uwag. 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zebrała łącznie 6 uwag. 

 

 

 

http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/index.php/ankiety-2
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/index.php/ankiety-2
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/index.php/ankiety-2


 
 
 

4 
 

 

Uwagi zgłoszone przez uczestników otwartych spotkań konsultacyjnych oraz drogą elektroniczną. 

Zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez pracowników biura LGD oraz zespół ds. opracowania 

lokalnej strategii rozwoju podczas III spotkania w połączonych trzech zespołów Przedsiębiorczość, 

Społeczeństwo i Środowisko, które odbyło się 14 października 2015r. W spotkaniu uczestniczyło 25 

osób. Zespół wypracował stanowisko do zgłaszanych uwag do założeń do analizy SWOT oraz celów 

strategicznych LSR.  

Lp Uwaga Stanowisko 

1 

Do Obszaru Społeczeństwo: 

Uważam, że nie ma potrzeby rozwijania bazy 

sportowej, a powinno postawić się na 

aktywizację sportową społeczeństwa poprzez 

zatrudnienie większej liczby instruktorów 

sportowych i administratorów, którzy 

rozpropagują aktywność fizyczną wśród 

społeczeństwa.  

 

 

Z punktu widzenia całego obszaru LGD, 

występują jeszcze potrzeby w zakresie 

rozbudowy infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, nie wyklucza to działań w 

zakresie aktywizacji sportowej 

społeczeństwa.  

2 

Do Obszaru Przedsiębiorczość- Słabe 

strony: 

Brak dostosowania szkolnictwa zawodowego 

do potrzeb przedsiębiorców. 

Proponowany zapis nie odnosi się do 

zakresu działań jakie będą podejmowanie 

w ramach LSR,  pierwotne zapisy 

wynikające z analizy SWOT nie 

wykluczają realizacji operacji w tym 

zakresie. 

3 

Uwaga ogólna: 

Budowa nowych punktów oświetlenia 

ulicznego z wykorzystaniem OZE – granty. 

 

Zbyt szczegółowy zapis,   pierwotne 

zapisy wynikające z analizy SWOT nie 

wykluczają realizacji operacji w tym 

zakresie.  

 

4 

Do Obszaru Przedsiębiorczość – Mocne 

strony: 

Aktywnie działające organizacje 

pozarządowe i samorządowe w dziedzinie 

niepełnosprawności  

 

Do Obszaru Przedsiębiorczość – Szanse:  

Integracja społeczna 

 

 

 

Uwzględniono w obszarze tematycznym 

Społeczeństwo. 

 

 

Zostało już uwzględnione w obszarze 

tematycznym Społeczeństwo.  

 



 
 
 

5 
 

5 

Do Obszaru Przedsiębiorczość – Mocne 

strony: 

Położenie w kontekście potencjału 

turystycznego regionu (Parki 

krajobrazowego, Natura 2000) zabytki 

atrakcje dla turystów.  

 

Do Obszaru Przedsiębiorczość – Słabe 

strony: 

Brak współpracy między gospodarzami i 

gospodarstwami agroturystycznymi z obszaru 

turystyki wiejskiej. 

 

 

Do Obszaru Przedsiębiorczość – Szanse: 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

regionu, zakładanie działalności gospodarczej 

w obszarze turystyki 

 

Cele strategiczne:  

 Rozwój turystyki, 

 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw, 

 Ochrona Dziedzictwa kulturowego 

 

Inne uwagi: 

Rewitalizacja miejsc historycznych, 

krajobrazowych 

 

 

 

Zostało już uwzględnione   w obszarze 

tematycznym Środowisko 

 

 

Zapis zbyt szczegółowy, uwzględniono 

poprzez przeredagowanie 

dotychczasowego zapisu i uzupełnienie o 

proponowany zapis: 

Niewystarczająca współpraca między 

podmiotami w obszarze turystyki, 

produktów i usług lokalnych. 

 

Proponowane zapisy mieszczą się w  
pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT w obszarze Środowisko. 

 

 

Propozycje mieszczą się w 

proponowanych zapisach celów 

strategicznych (ogólnych) dla LSR. 

 

 

 

Proponowane zapisy mieszczą się  

w pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT . 

6 

Do obszaru Społeczeństwo: 

 

Mocne strony: 

 istniejąca infrastruktura społeczna 

(świetlice, domy kultury, boiska, hale 

sportowe itp.) 

 większa aktywność mieszkańców,  ludzi 

chcących zmian, gotowych do działania 
 

Słabe Strony: 

 niedostateczny system wsparcia 

dziennego dla osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin 

 

 niedostateczny system wsparcia 

dziennego dla osób starszych i 

długotrwale chorych 

 

 mała ilość i niska atrakcyjność ofert 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży z terenów wiejskich 

 

 

 

 

Uwzględniono  

 

Proponowane zapisy mieszczą się w  
pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT . 

 

Zapis zbyt szczegółowy, uwzględniono 

poprzez przeredagowanie zapisu: 

Niedostateczne wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem.  

 

j. w 

 

 

Proponowane zapisy mieszczą się w  
pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT . 
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  niedostateczny system wsparcia dla 

rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na poziomie gminnym 

 

 

 

Szanse: 

 tworzenie miejsc wsparcia dziennego 

dla osób starszych, schorowanych, 

niepełnosprawnych 

 

 tworzenie punktów konsultacyjnych, 

doradczych dla rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi, dla 

rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 

 

 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży z terenów 

wiejskich 

 

 wykorzystanie infrastruktury 

społecznej 

 

 

Zagrożenia: 

 starzenie się społeczeństwa, wzrasta 

liczba osób starszych, schorowanych 

wymagających usług opiekuńczych, 

brak opieki lub niedostateczna pomoc  

ze strony rodziny  

 powiększający się problem rodzin 

przejawiających bezradność 

opiekuńczo-wychowawczą i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

 wzrost liczby dzieci z diagnozą 

zaburzenia rozwoju w tym m.in. 

autyzm 

 wzrasta problem demoralizacji dzieci i 

młodzieży – alkohol, narkotyki, 

dopalacze, agresja itp. 

 izolacja społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

 

Zapis zbyt szczegółowy, uwzględniono 

poprzez przeredagowanie zapisu: 

Niedostateczne wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem.  

 

 

Zapis zbyt szczegółowy, uwzględniono 

poprzez przeredagowanie zapisu: 

Działania na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  

 

 

J. w 

 

 

 

Proponowane zapisy mieszczą się w  

pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT ,  

 

Proponowane zapisy mieszczą się w  

pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT . 

 

 

 

 

Uwzględniono  

 

Zapis zbyt szczegółowy,  Proponowane 

zapisy mieszczą się częściowo w  
pierwotnych zapisach wynikających z 

analizy SWOT, uwzględniono poprzez 

przeredagowanie zapisu: 

Wzrost negatywnych zjawisk związanych 

z wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  

 

J.W 

 

J.W 

 

J.W 

 

 


