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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności,  

w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 
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I. Ogólne informacje na temat nowej Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów 

wiejskich, wykorzystywanych w Europie. Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces 

oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tej 

metodzie społeczność lokalna to najważniejszy podmiot tego procesu. Jednym z narzędzi 

LEADER jest Lokalna Strategia Rozwoju wsi (LSR). Tworzona jest ona na podstawie 

prowadzonych badań regionalnych przez LGD. Celem LSR jest opracowanie dokumentu na 

podstawie którego będzie realizowany plan rozwoju danego obszaru w tym przypadku na lata 

2023-2027.  

Podstawowe cechy metody LEADER: 

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii), 

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru), 

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu), 

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą 

różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego), 

5) innowacyjność (w skali lokalnej), 

6) decentralizacja zarządzania i finansowania, 

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).1 

W celu zapoznania z obecnie funkcjonującą Lokalną Strategią Rozwoju 2016-2023r., 

zapraszamy na stronę www.lgdtraktpiastow.pl, zakładka LEADER 2014-2020r.  

 

II. Organizacja konsultacji społecznych  

1.Cel i podstawy prawne konsultacji społecznych.  

Celem konsultacji społecznych było włącznie mieszkańców regionu LGD Trakt Piastów w 

partycypacje społeczną, badaniem potrzeb, a także wyrażenia opinii , jak również zgłoszenia 

uwag, spostrzeżeń i pomysłów do LSR. 

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym konsultacji społecznych jako procesu dialogu i 

włączania mieszkańców w decydowanie o wspólnocie, w której żyją, jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie art. 4 Konstytucji, który stanowi, że władza 

zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i to On ją wykonuje, bądź to przez 

przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, bądź bezpośrednio, oraz art. 54, 61 i 

74, wyznaczające zasady dostępu do informacji o działaniu organów władzy publicznej. 

                                                           
1 https://ksow.pl/idee/leader 

http://www.lgdtraktpiastow.pl/
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Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie 

są również przepisy następujących ustaw: 

Jeśli chodzi o konsultacje społeczne z mieszkańcami: 

• ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku 

• ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku 

• ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku 

Jeśli chodzi o konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi: 

• ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. 

2.Tryb konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne trwały od 23 maja do 8 czerwca 2022r., jednak uwagi, pomysły, 

badania będą wpływały i będą realizowane w kolejnych miesiącach. Konsultacje były 

prowadzone bezpośrednio na zorganizowanych spotykanych w gminach członkowskich. 

Ogłoszenie i harmonogram o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało zamieszczone na 

stronach LGD Trakt Piastów, oraz samorządów, rozsyłane pocztą e-mail indywidualne 

zaproszenia na spotkania w poszczególnych gminach do organizacji pozarządowych, szkół, 

domów kultury i członków LGD. Spotkania odbyły się w 10 gminach Swarzędz, Czerwonak, 

Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Łubowo, Kłecko, Mieleszyn, Gniezno i Trzemeszno. W 

konsultacjach wzięło udział 68 osób. 

3.Uczestnicy konsultacji społecznych  

Konsultacje społeczne przeprowadzone były na poziomie gminnym. Adresatami i 

uczestnikami spotkań były następujące grupy: 

- przedsiębiorcy i pracodawcy;  

- organizacje społeczne; 

- przedstawiciele JST;  

            -  przedstawiciele środowisk edukacyjnych; 

            - mieszkańcy i mieszkanki; 

 

4. Harmonogram konsultacji społecznych  

 

Lp. Nazwa Gminy Miejscowość/miejsce Planowany termin 

spotkania 

1. Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie 23.05.2022r. 

2. Swarzędz Ośrodek Kultury w Swarzędzu 24.05.2022r. 

3. Trzemeszno Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 

Kilińskiego, Trzemeszno 

25.05.2022r. 

4. Pobiedziska Urząd Miasta i Gminy w 

Pobiedziskach 

30.05.2022r. 

5. Kleszczewo Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Kleszczewie  

31.05.2022r. 

6. Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 

"AKWEN" w Czerwonaku 

1.06.2022r. 
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7. Mieleszyn Świetlica Wiejska w Mieleszynie 2.06.2022r. 

8. Łubowo Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury Gminy Łubowo 

3.06.2022r. 

9. Kłecko Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

w Kłecku 

6.06.2022r. 

10. Gniezno Urząd Gminy Gniezno 8.06.2022r. 

 

III. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w następującej formie: 

1.) Prezentacja dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju, działalności zrealizowanej 

przez LGD Trakt Piastów. 

2.) Przedstawienie się uczestników spotkania (Imię, miejscowość, funkcja/reprezentacja). 

3.) Prezentacja obszarów, kierunków w ramach EFS+, EFRR oraz funduszy europejskich 

dla Wielkopolski 2021-2027. 

4.) Analiza SWOT gminy oraz bieżące pomysły, rozwiązania, wnioski 

5.)  Informowanie o dalszych prowadzonych badaniach, zapoznanie uczestników z 

fiszkami projektowymi (zał.1), oraz o możliwości zorganizowania branżowych 

konsultacji gminnych. 

Spotkania odbywały się w ogólnodostępnych placówkach, urzędach, domach kultury lub 

świetlicach wiejskich, najczęściej w godzinach 18:00-19:30. 
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IV. Podsumowanie wyników konsultacji społecznych 

 

MOCNE STRONY SŁABE STORNY 

oferta i  propozycje kulturalne;  

- istniejące KGW,  

- świetlice wiejskie,  

- dobrze wyposażone szkoły; 

- wysoki poziom kształcenia; 

- działające stowarzyszenia i sołectwa; aktywni 

sołtysi; 

- infrastruktura sportowa i rekreacyjna; 

- dobre nauczanie w szkołach; 

- przedszkola z wolnymi miejscami; 

- szeroka oferta edukacyjna, kulturalna, sportowa; 

- aktywni seniorzy, którzy chcą brać udział w 

gotowych projektach; 

-  bogactwo historyczne 

- przedsiębiorstwa, które mają możliwość rozwoju; 

- piękne tereny, dobre na rowery  

- bliskość Poznania i Gniezna  

- Puszcza Zielonka; 

- brak przemysłu ciężkiego; 

 

 

- słaby przepływ informacji; 

- brak potrzeb, brak odbiorców kultury; 

- mała aktywność społeczna; 

- brak integracji społecznej; 

- młodzież nie ma co ze sobą zrobić; brak oferty 

adekwatnej do ich zainteresowań;  

- ścieżki rowerowe; 

- edukacja z zakresu ekologii (palenie śmieci, 

ochrona powietrza) i przyrody; 

- Promocja działalności lokalnych przedsiębiorców; 

- mało żłobków i przedszkoli; 

- mało znamy swój obszar; 

- słaba świadomość dot. żywności (skąd się bierze?), 

segregacji śmieci, zdrowe odżywianie, ekologia; 

- niewykorzystane drogi kajakowe, 

zagospodarowanie obszarów wodnych; 

- aktywizacja wiejskich świetlic 

- brak działań kulturalnych na małych wsiach; 

- Brak infrastruktury gastronomicznej/klubokawiarni 

gdzie można spotkać się po 20:00; 

- Brak lokalnych liderów, animatorów społecznych; 

- brak wsparcia psychologicznego, który będzie 

pracował z aktualnymi tematami np.: pandemia, 

młodzieżowa depresja, uzależnienia, zaburzenia, 

praca systemowa, 

- Brak bazy noclegowej/hotelu; 

-zanieczyszczenie powietrza; 

- Brak Centrów Inicjatyw lokalnych/obywatelskich; 

- charakter „sypialniany” miejscowości; 

- Brak zagospodarowania jezior, brak plaż, kąpielisk 

strzeżonych; 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Programy rządowe dot. inwestycji proeko; 
-zwiększająca migracja, zwiększony rozwój, 
nowe pomysły; 
- wzrost przedsiębiorczości; 

- potencjał nowych mieszkańców; 

- Młodzi – przedsiębiorcy; 
więcej chętnych na zmiany niż pieniędzy; 
- punkt widokowy na wieży ciśnień; 
- wzmocnienie szkół zawodowych; 
wyjazd młodych ludzi; 
 

- Postęp, szybsze tępo życia; 
-Przebodźcowanie; 
- Obostrzenia związane z pandemia i jej 
konsekwencje tj. dystans relacyjny, utrata 
aktywności; 
- Zwiększona migracja społeczna/ przeludnienie; 
- Zapotrzebowanie na infrastrukturę 
edukacyjną; 
- Brak lokali usługowych idących za ilością 
mieszkańców; 
- Brak meldunków zwiększonej liczby 
mieszkańców; 
- Brak kardy nauczycielskiej, 
- Niska świadomość obywatelska np.: śmieci; 
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- Konflikt interesów z zakresu odnawialnych 
źródeł energii; 
- ginące przedsiębiorstwa i zawody; 
-Przyszłość – Anonimowa sypialnia Poznania”; 
- zróżnicowanie między wsiami (w liczbie 
mieszkańców); 
- brak interesującej pracy; 
- wzrastające koszty działalności gospodarczej; 
 

 

POMYSŁY/WOLNE WNIOSKI/POTRZEBY 

- fotowoltaika dla samorządu; 

- gospodarowanie wodą; 

- działania na rzecz usług lokalnych, promowanie, sieciowanie, edukowanie; 

- nowe, przejrzyste narzędzia do informowania; 

- ochrona zdrowia;  

- edukacyjne place zabaw, ścieżki sensoryczne; 

- łąki kwietne przed domem; 

- ogródki permakulturowe, ogrody wodne; 

- edukacja klimatyczna – woda, zero waste; 

- Edukacja eko na świetlicy wiejskiej; 

- pump track, skatepark; 

- Zagospodarowanie terenów zielonych; 

- asystent do wsparcia w e-usługach; 

- (seniorzy) zajęcia związane z fizycznością; 

- potrzeba wsparcia liderów lokalnych; 

- szlaki edukacyjne (interaktywne, tematyczne); 

- współpraca między instytucjami np.: starostwo-gmina- sołectwo; 

- Gminne bla bla car np.: aplikacja; 

- szkoły wyposażone w magazyny wody i od razu edukowanie +instytucje , ogrody wodne; 

- zazielenianie obszarów – ochrona powietrza; 

- zwiększenie świadomości ekologicznej; 

- podnoszenie kompetencji i świadomości kadr w szkołach + rodziców; 

- Sieciowanie liderów; 

- mapa agroturystyki lokalnej; 

- edukacja obywatelska; 

- Podnoszenie edukacji;  

- Rozszerzenie oferty dla seniorów; 

- Finansujmy projekty miękkie, a nie twarde; 

- Podnoszenie kompetencji dla kadr nauczycielskich z zakresu umiejętności miękkich dot. 

budowania relacji uczeń- nauczyciel, empatia i partnerstwo; 

- Podnoszenie świadomości ekologicznej np.: kasa dla NGO; 

- Integracja międzypokoleniowa; 

- Infrastruktura turystyczne niekoniecznie puste muzeum, ale wspierać gospodarkę doświadczeń, 

które będzie wspierać rozwój, będzie żyło; 

- wieża widokowa, ścieżki w koronie drzew; 

- Forma Uniwersytetu III wieku; 

- ogrody deszczowe, zazielenianie; 

- projektowania proekologicznego; 

- Aktywizacja rekreacyjna mieszkańców  

- potrzeba oznakowania szlaków rowerowych; 

- wsparcie na rozwój /rozpoczęcie działalności gospodarczej np. gastronomi; 
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- potrzeba wyeksponowania tematu kultury; 

-Nowe sposoby komunikacyjne; 

- Animator czasu wolnego , Lider (inny niż sołtys); 

-  Doposażenie świetlic wiejskich; 

- szlaki i ścieżki rowerowe 

- podnoszenie świadomości –woda i czyste powietrze; 

- stacje ładowania dla elektryków(aut); 

-ochrona wody; 

- Plac zabaw dla dorosłych 

 

 

 


