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1.  Miejsce spotkania: Zaleszany – sala narad Urzędu Gminy Zaleszany 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu: 22 

3. Prowadzący: Robert Bąk  

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów 

ogólnych i szczegółowych LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w 

obszarze Gminy, prezentacja wyników badań ankietowych i wybranych elementów diagnozy.  

5. ANALIZA SWOT 

W trakcie spotkań wypracowano wnioski umożliwiające przygotowanie analizy SWOT dla obszaru 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Scaloną analizę SWOT zaprezentowano podczas spotkania i 

poddano pod dyskusję. Nie wniesiono żadnych uwag co do zaprezentowanej prezentacji SWOT.   

 

SILNE STRONY OBSZARU.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

ROZWOJU OBSZARU 

SŁABE STRONY OBSZARU.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ PRZESZKADZAĆ W 

ROZWOJU OBSZARU 

 przedsiębiorczość i duży współczynnik dobrze 

prosperujących firm na terenie gminy; 

 rozwinięty sektor usług na rzecz mieszkańców 

regionu; 

 dobrze rozwinięty przemysł lekki; 

 duża liczba firm świadczących usługi 

transportowe oraz przeładunkowe - LHS; 

 specjalne strefy ekonomiczne w regionie; 

 korzystne warunki dla powstawania 

przedsiębiorstw związane z niskimi 

podatkami; 

 rozbudowana infrastruktura komunalna; 

 dobrze rozwinięte węzły komunikacyjne na 

terenach gmin; 

 korzystne warunki dla rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego; 

 sąsiedztwo ośrodków miejskich: Stalowa 

Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz; 

 potencjał uzdrowiskowy – zasoby wód 

leczniczych; 

 dobrze wyposażone szkoły oraz bogate 

zaplecze edukacyjne; 

 szkolnictwo średnie na terenach gmin;  

 istniejące zaplecze lokalowe do 

organizowania edukacji formalnej i 

 niski poziom przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców; 

 peryferyjność względem głównych ośrodków 

miejskich; 

 starzenie się społeczeństwa, niż 

demograficzny; 

 odpływ osób młodych związany z migracją 

zarobkową; 

 ubożenie społeczeństwa związane z 

kryzysem na świecie; 

 niski poziom zintegrowania mieszkańców 

oraz utożsamiania się z gminą; 

 niski poziom zarobków; 

 wysokie koszty utrzymania oświetlenia dróg, 

miejsc użytkowanych przez mieszkańców, 

obiektów użyteczności publicznej 

spowodowane wysokimi cenami energii; 

 słaby poziom infrastruktury – brak 

kanalizacji w niektórych sołectwach; 

 brak scalonych obszarów służących 

tworzeniu dużych inwestycji; 

 bliskość poligonu, tereny zamknięte i 

wyłączone z możliwości uprawiania 

turystyki, zbiorów runa leśnego oraz 

uciążliwość związana z ćwiczeniami wojska;  

 tereny zalewowe i zagrożenie powodziowe 
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nieformalnej; 

 zasoby przyrodniczo-historyczne, Wisła i jej 

dolina, Puszcza Sandomierska, unikalna 

kultura Lasowiacka; 

 rozwijająca się działalność w obszarze kultury 

na poziomie sołectw; 

 aktywne organizacje pozarządowe w tym OSP 

i KGW; 

 rozwijający się potencjał grupy seniorów 

aktywnych w działaniach społecznych 

(Uniwersytet III Wieku, Kluby Seniora, etc.); 

 dobre zaplecze rekreacyjne na terenach 

sołectw; 

 

spowodowane rzeką Łęg; 

 słabo rozwinięta baza noclegowa na rzecz 

obsługi turystów; 

 słabo rozwinięta infrastruktura do uprawiania 

turystyki rowerowej; 

 słaba oferta zajęć edukacyjnych i 

rozwojowych dla dzieci i młodzieży w 

systemie pozaszkolnym; 

 niedostatecznie rozwinięte formy opieki nad 

dziećmi poniżej 3 roku życia; 

 niedostatecznie wykorzystywany potencjał 

szkół kształcących na poziomie 

zawodowym, średnim;  

 niedostateczne wsparcie finansowe sektora 

NGO ; 

 brak stałego wsparcia seniorów w ich 

rozwoju – niewykorzystanie potencjału 

(kapitału ludzkiego) w tej grupie społecznej; 

 

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

OBSZARU 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, PRZESZKODY, 

KTÓRE MOGĄ UTRUDNIĆ ROZWÓJ 

OBSZARU 

 możliwość rozwoju sektora usług i produkcji; 

 rozwijający się przemysł ciężki i zbrojeniowy 

w regionie; 

 istniejące na obszarze specjalne strefy 

ekonomiczne; 

 realizacja nowych przedsięwzięć 

gospodarczych, rozwój nowych technologii 

produkcji w ramach istniejących dużych 

zakładów produkcyjnych; 

 planowane inwestycje budowy regionalnych 

dróg szybkiego ruchu w związku z rozwojem 

Huty Stalowa Wola; 

 plany budowy trasy S9 i obwodnicy dla 

Nowej Dęby; 

 modernizacja linii kolejowej L25; 

 bliskość ośrodków miejskich takich jak: 

Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Sandomierz; 

 rozwój poligonu wojskowego i obecność 

żołnierzy z NATO; 

 dogodne tereny pod budownictwo 

jednorodzinne, infrastruktura przyjazna 

osiedlaniu się;  

 położenie gminy wśród naturalnych zasobów 

przyrodniczych położenie na obrzeżach 

Puszczy Solskiej i Puszczy Sandomierskiej 

 odpływ młodych osób w poszukiwaniu pracy 

dającej większe zarobki; 

 niski poziom zarobków względem innych 

rejonów Polski;  

 planowana droga S74, która w planach ma 

podzielić region; 

 brak stabilności energetycznej oraz bliskość z 

granicą Ukrainy, gdzie obecnie toczy się 

wojna; 

 poligon wojskowy – tereny wyłączone i 

ograniczenia wynikające z tego; 

 obawy inwestorów na bliskość poligonu i 

lokalizację (wchód Polski) z uwagi na wojnę 

na Ukrainie i zagrożenie atakiem Rosji na 

cele militarne NATO;  

 polityka Lasów Państwowych utrudniająca 

rozwój budownictwa i przekształcania 

gruntów pod inwestycje;  

 pogłębiający się kryzys energetyczny; 

 wysoki wskaźnik inflacji;  

 niechęć społeczna związana z 

podejmowaniem działań na rzecz tworzenia i 

rozwoju mikroprzedsiębiorstw; 

 wzrastające koszty związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej; 
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oraz kompleksu Lasy Janowskie,  bogate 

zasoby historyczne i kulturowe; 

 pokłady wód leczniczych; 

 aktywność sektora pozarządowego; 

 Zaplecze lokalowe i baza dla działań sektora 

NGO; 

 funkcjonujące szkolnictwo średniego 

szczebla;  

 możliwość wykorzystania środków 

pomocowych z UE; 

 starzejące się społeczeństwo; 

 

6. CELE W LSR 

W trakcie spotkania zaprezentowano wypracowane cele ogólne oraz złożono propozycję następujących 

celów szczegółowych : 

I.Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania 

I.1. Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez inwestycje: 

a. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw 

ukierunkowane na wsparcie grup defaworyzowanych; 

b. Działania na rzecz powstawania sektora usług na obszarze LGD; 

c. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi 

dla mieszkańców obszaru LGD; 

 

I.2. Rozwój mikroprzedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacji: 

a. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw 

wdrażających projekty innowacyjne; 

b. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikroprzedsiębiorstw wdrażających 

projekty innowacyjne; 

 

II. Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania 

 

II.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej: 

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 zapisu celu na: 

a. 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. 
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b. Remonty, modernizacja, wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych i społeczno – 

kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, bibliotek, szkół, przedszkoli, domów seniora itp 

c. Wdrożenie informatycznych systemów komunikacji z mieszkańcami  

d. Renowacja, odnowienie, zagospodarowanie, eksponowanie zabytków oraz miejsc 

odwiedzanych przez turystów;  

 

II.2. Ożywienie tradycji lokalnych, wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz poprawa relacji 

społecznych: 

a. Organizacja spotkań, festiwali, festynów, obchodów rocznicowych itp.  

b. Działania związane z edukacją nieformalną dzieci i młodzieży oraz seniorów  

c. Wzrost aktywności społecznej poprzez utworzenie lub wyposażenie lub doposażenie obiektów 

i miejsc użyteczności publicznej służących mieszkańcom obszaru LGD  

 

III. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania  

III.1. Wsparcie edukacji formalnej i nieformalnej na obszarze LGD; 

a. Działania związane z edukacją dzieci i młodzieży w tym: rozwój zdolności uczniów poza 

edukacją formalną, wsparcie szkół na terenach wiejskich (EFS+); 

b. Działania związane z edukacją osób dorosłych i seniorów, w tym: wsparcie osób dorosłych w 

zdobywaniu podstawowych kompetencji (EFS+); 

 

III.2. Poprawa jakości życia poprzez wdrożenie ogólnodostępnych narzędzi informatycznych; 

a. Działania związane z opracowaniem koncepcji Smart Village; 

b. Działania związane z wdrożeniem projektów Smart Village; 

 

III.3. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej (EFS+); 

a. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na rzecz grup de faworyzowanych; 

 

III.4. Poprawa jakości życia poprzez wdrożenie programów w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej obiektów stanowiących własność publiczną i prywatną; 

a. Inwestycje w odnawialne źródła energii na obiektach publicznych; 

b. Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach i obiektach stanowiących własność osób 

prywatnych w tym mikroprzedsiębiorstw.  

 

7. OKREŚLENIE GRUP DOCELOWYCH SKLASYFIKOWANYCH JAKO 

DEFAWORYZOWANE 

 

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już doświadczeń 

z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące grupy osób, którym 

przyznano status defaworyzowanych: 

 Seniorzy; 

 Osoby niepełnosprawne; 

 Młodzież do 30-roku życia 

 Dzieci i młodzież ; 
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Ponadto podczas spotkania na bazie dyskusji pomiędzy uczestnikami określono grupy będące w tzw.  

niekorzystnej sytuacji. Są nimi: 

 osoby pow. 50-tego r.ż.; 

 absolwenci szkół średnich i wyższych do 30 roku życia.  

 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 

 

 


