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Protokół ze spotkania 

Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało  spotkanie konsultacyjne pn.”Włącz się w 

WIR”, które odbyło się  w dniu 3 września 2015 o godz. 17,00 w świetlicy wiejskiej w Warnicach 37b. 

Spotkanie dotyczyło  wspólnego opracowania dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju, dokumentu 
niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze, Priorytet IV. 
PROGRAM SPOTKANIA obejmował: 

1.Prezentacja głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ”+PO 
Rybactwo i Morze, Priorytet IV  

2.Prezentacja obszaru LGD 

3.Analiza SWOT i określenie celów LSR -warsztaty 

4.Wypełnienie ankiety 

5.Podsumowanie spotkania 

 Prezentacje głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, PO 
Rybactwo i Morze oraz prezentacje obszaru LGD przedstawiła Kierownik biura LGD Małgorzata Krysiak. Przed 
analizą SWOT zapytano mieszkańców gminy o największe według nich problemy, które można zlokalizować w 
trzech obszarach: GOSPODARCZYM, ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA, SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE. 
Poniższe tabelki przedstawiają treść problemów wraz z analizą. 

Największym problemem  dla mieszkańców gminy Warnice w obszarze GOSPODARKA jest brak lub 
niewystarczająca liczba  zakładów z czym związana jest niska oferta pracy dla mieszkańców ( 50%), wysokie 
bezrobocie wśród mieszkańców to kolejny problem gminy, zwrócono również uwagę na roszczeniowość osób 
niepracujących.  

 W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Warnice jest brak 
chodników(26,6%)  i ścieżek rowerowych (33,3%), szczególnie brakuje chodników w części miejscowości 
Warnice, trasą rowerową, która by pomogła mieszkańcom byłaby łącząca Warnice z Kluczewem. Zwrócono 
uwagę, że w Wierzbnie, które położone jest nad  piątym  pod względem wielkości jeziorze w Polsce-Miedwiu 
brakuje  kąpieliska..  W problemach mieszkańcy zwrócili uwagę złe odwodnienie dróg, brak nowych miejsc w 
centrali telefonicznej, słabe połączenie z Internetem. 

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców Warnice jest mała 
aktywność mieszkańców(40%), Kolejne zgłaszane problemy to brak siłowni zewnętrznych oraz wiaty lub sceny 
na boisku lub w parku. Zgłoszona również problem braku zajęć w świetlicach w szczególności dla seniorów. 
Problem dla mieszkańców Warnic jest brak Domu Kultury lub nowoczesnej  świetlicy wiejskiej, mała ilość 
klubów sportowych. Po analizie problemów, uczestnicy spotkania podzieli się na trzy grupy i wspólnie 



opracowali Analizę SWOT dla trzech obszarów tj. GOSPODARKA, ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA, o. 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. Przedstawiciel każdej z trzech grup zaprezentował swoje wyniki. Znając problemy, 
mocne i słabe strony obszaru oraz szanse i zagrożenia wspólnie opracowano cele dla trzech obszarów. Poniższe 
tabelki przedstawiają zebrane wyniki. 

Zgodnie z harmonogramem spotkania uczestnikom spotkania rozdano ankiety oraz propozycje fiszek 
projektowych. Ankiety zostały wypełnione na miejscu natomiast fiszki mają być dostarczone do biura LGD lub 
gminy po ustaleniu jaką operację pragnie realizować wnioskodawca. 

Na koniec podsumowano spotkanie i podziękowano wszystkim uczestnikom. 

  

 


