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 Spotkanie konsultacyjne w Dolicach 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. 
„Włącz się w WIR”, które odbyło się w dniu 7 września 2015 o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Integracji 
Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, ul. Wiejska 4. Celem spotkania warsztatowo-szkoleniowego jest 
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.  

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Dolice, którzy reprezentowali sektory: gospodarczy, 
publiczny i społeczny. Program spotkania obejmował: 

1. Prezentacja głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  

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” 
oraz prezentację obszaru LGD przedstawiła Kierownik biura LGD Małgorzata Krysiak. Przed analizą SWOT 
zapytano mieszkańców gminy o wskazanie najważniejszych problemów w trzech obszarach życia społeczno-
gospodarczego gminy, dotyczących GOSPODARKI, ŚRODOWISKA i INFRASTRUKTURY, SPRAW SPOŁECZNO-
KULTURALNYCH. Największym problemem dla mieszkańców gminy Dolice w obszarze GOSPODARKA jest brak 
lub niewystarczająca liczba zakładów pracy – 42,8 % zgłoszonych problemów, brakuje zakładów produkcyjnych, 
skutkuje to wyjazdem młodych ludzi za granicę 14,4 % zdefiniowanych problemów. Bezrobocie i zły stan 
techniczny dróg dojazdowych do firm to kolejny zgłoszony problem. Dla pracodawców prowadzących 
działalność noclegowo-gastronomiczną problemem są wysokie opłaty z tytułu ZAiKS i abonamentów 
telewizyjno-radiowych, problem jest również sezonowość. 

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Dolice jest 
infrastruktura komunikacyjna, zła jakość dróg lokalnych, brak wyznaczonych ścieżek rowerowych, brak 
chodników to 61,1% problemów. Kolejnymi zgłoszonymi problemami to brak plaży i kąpieliska, a także małej  
infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w sołectwach. Pojedyncze zgłoszone problemy dotyczyły dzikich 
wysypisk śmieci.  

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Dolice jest brak 
oferty spędzania wolnego czasu, szczególnie  dzieci i młodzieży(35,8 %), zgłaszane oferty to warsztaty, zajęcia 
sportowe ,szkoła tańca, szkoła językowa. Oferta spędzania wolnego czasu dotyczy również okresu wakacyjnego, 
gdyż wiele dzieci pozostaje w miejscu zamieszkania, odpowiedzią na to są półkolonie. Istotnym problemem dla 
mieszkańców jest  brak siłowni zewnętrznych- 28,7% zgłoszonych problemów. Zgłoszono również problem 



patologii, braku poszanowania wspólnej własności, braku placu zabaw w budynku Gimnazjum, braku basenu i 
sauny. 

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.  

Zgodnie z harmonogramem spotkania uczestnikom spotkania rozdano ankiety oraz propozycje tzw. fiszek 
projektowych. Ankiety zostały wypełnione na miejscu, natomiast „fiszki” mają być dostarczone do biura LGD 
lub Urzędu Gminy po wyborze operacji, którą pragnie realizować potencjalny wnioskodawca. 

Na koniec podsumowano spotkanie i podziękowano wszystkim uczestnikom. 

  

 


