
Protokół  z konferencji podsumowującej cykl spotkań konsultacyjnych 

związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

z dnia 12 września 2022 r. 

 

W konferencji Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” uczestniczyło 22 osoby  

z obszaru działania LGD (załącznik nr 1 – lista obecności), prowadzącym spotkanie był Robert Bąk – 

specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.  

 

 

Program spotkania: 

1. Wprowadzenie. 

2. Podsumowanie przeprowadzonych spotkań informacyjnych. 

3. Prezentacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD 

wypracowanych na przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych. 

4. Prezentacja potrzeb i problemów obszaru działania LGD zgłoszonych podczas spotkań 

informacyjnych. 

5. Prezentacja celów i ich hierarchii w LSR. 

6. Prezentacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR. 

7. Dyskusja. 

8. Podsumowanie spotkania. 

Ad. 1 

Konferencja miała miejsce w Sali Narad Urzędu Gminy Zaleszany. Pan Robert Bąk przywitał 

wszystkich przybyłych oraz przedstawił program konferencji. Głównym celem spotkania było 

zatwierdzenie zdefiniowanych obszarów wsparcia, analizy SWOT, określonych grup docelowych dla 

wsparcia w ramach LSR, w tym grup osób defaworyzowanych. 

Ad. 2 

Następnie prowadzący przedstawił wyniki z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

mieszkańców. Badanie miało na celu analizę problemów, potrzeb i kierunków rozwoju obszaru 

objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie opinii obecnych i przyszłych 

beneficjentów na temat przedsięwzięć jakie chcieli by realizować. Ankiety internetowe wypełniło 

łącznie 125 osób. Jako priorytetowe działania gmin ankietowani wybrali: rozwój oferty rekreacyjno-

sportowej, budowa i remonty ścieżek rowerowych, tworzenie warunków do powstawania nowych 

miejsc pracy i rozbudowa sieci żłobków. W dalszej części omówione zostały fiszki projektowe 

złożone przez przedsiębiorców, gminy oraz organizacje pozarządowe z obszaru LGD. Łącznie 

wpłynęło 72 fiszki, które były dostępne do wglądu na miejscu dla wszystkich zebranych. Fiszki oraz 

ankiety pomogły we wstępnym sformułowaniu celów oraz przedsięwzięć, które maja się znaleźć 

w nowej LSR na lata 2023-2027. 

Ad. 3 i ad. 4 

Kolejne dwa punkty programu odnosiły się do zbiorczej analizy SWOT, która była tworzona na 

każdym z 9 spotkań konsultacyjnych. Badanie to szczegółowo określa słabe, mocne strony oraz 

potrzeby lokalnej społeczności. Ukazuje także  diagnozę obszaru dla każdej z poszczególnych gmin. 



Jest to bardzo ważne narzędzie przy tworzeniu LSR, gdyż umożliwia podążanie w kierunku zgodnym 

z oczekiwaniami lokalnej społeczności z obszaru LGD. 

Ad. 5 

Prowadzący przedstawił cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia przygotowane na podstawie 

zebranych ankiet, fiszek projektowych oraz analizy SWOT. Pan Robert Pędziwiatr zastępca Wójta 

Gminy Grębów zgłosił uwagi w celu szczegółowym II.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej w 

przedsięwzięciu: 

a. Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w tym np.  deptaki, 

fontanny, ogrody, place zabaw, boiska rekreacyjne, altany, miejsca na ogniska, izby pamięci 

regionalnej, miejsca edukacji regionalnej, wioski tematyczne itp.  

– po krótkiej dyskusji na temat nazwy przedsięwzięcia zebrani poprosili o uwzględnienie 

zmiany na: 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o nową i istniejącą infrastrukturę, w tym 

np.  deptaki, fontanny, ogrody, place zabaw, boiska rekreacyjne, altany, miejsca 

na ogniska, izby pamięci regionalnej, miejsca edukacji regionalnej, wioski tematyczne 

itp. 

Ad.6 

Po prezentacji grup defaworyzowanych jakie zostały wskazane na spotkaniach informacyjnych, 

tj.: seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz młodzież, oraz osoby 

w wieku produkcyjnym/płacące podatki/wyrażające chęć przekwalifikowania lub podniesienia 

kwalifikacji zawodowych - uczestnicy rozpoczęli dyskusję dotyczącą przedstawionego materiału. 

Po przeprowadzonej dyskusji uczestnicy podjęli decyzję o usunięciu osób „osoby w wieku 

produkcyjnym/płacące podatki/wyrażające chęć przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji 

zawodowych” wskazanych jako osoby defaworyzowane. 

Po uzyskaniu akceptacji dla powyższego zebrani ustalili co następuje: 

1. grupy defaworyzowane to: 

- dzieci i młodzież; 

- seniorzy; 

- osoby niepełnosprawne; 

2. grupy w niekorzystnej sytuacji to: 

- osoby pow. 50-tego r.ż.; 

- absolwenci szkół średnich i wyższych do 30 r.ż.;  

Pan Robert Bąk poinformował również zgromadzonych, że pomimo przeprowadzonego głosowania 

przy wyborze grup de faworyzowanych i grup pozostających w niekorzystnej sytuacji przy tworzeniu 

Lokalnej Strategii Rozwoju trzeba będzie uwzględnić również przeprowadzoną diagnozę obszaru 

działania „Lasowiackiej Grupy Działania” sporządzoną przez Pana Adama Dąbrowskiego oraz 

wytyczne, które będą dostępne dopiero po ogłoszeniu konkursu na wybór LSR. 

Ad.7 

Poinformowano zgromadzonych o tym, że wszystkie zebrane informacje zostały zamieszczone na 

stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w postaci raportu zbiorczego - 

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/raport-z-konsultacji-spolecznych-w-zwiazku-z-tworzeniem-

nowej-lsr-na-lata-2023-2027/ 

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/raport-z-konsultacji-spolecznych-w-zwiazku-z-tworzeniem-nowej-lsr-na-lata-2023-2027/
https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/raport-z-konsultacji-spolecznych-w-zwiazku-z-tworzeniem-nowej-lsr-na-lata-2023-2027/


Ad. 8 

Wszystkie przeprowadzone działania możliwe były głównie dzięki włączeniu się społeczności 

lokalnej w tworzenie nowej LSR na lata 2023-2027. W związku z tym, iż nie wniesiono innych uwag 

Pan Robert Bąk podziękował wszystkim za przybycie i zakończył konferencję.  

 

 


