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 Spotkanie konsultacyjne w Klępinie 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. 
„Włącz się w WIR”, które odbyło się w dniu 17 września 2015 o godz. 16.00 w  Świetlicy Wiejskiej w Klępinie, 
Klępino 32 a.  Celem spotkania warsztatowo-szkoleniowego było 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+PO Rybactwo i Morze, 
Priorytet IV.  

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Stargard Szczeciński, którzy reprezentowali sektory: 
gospodarczy, publiczny i społeczny. 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 

Wszystkich przybyłych mieszkańców przywitał Zastępca Wójta Gminy Stargard Szczeciński Pan Jerzy 
Makowski, który przedstawił cel spotkania konsultacyjnego i jego program. Prezentacje głównych założeń 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” +PO Rybactwo i Morze, Priorytet IV 
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 Stargard Szczeciński w obszarze GOSPODARKA jest brak 
lub niewystarczająca liczba zakładów pracy w tym dla kobiet, kobiet powracających z urlopów macierzyńskich, 
absolwentów szkół –34,1% zgłoszonych problemów. Istotnym problem zgłoszonym przez 17,1% problemów 
jest zła komunikacja, zła jakość dróg  do miejsc pracy w szczególności dużych miast Stargardu, Szczecina. 14,7% 
zdefiniowanych problemów w tym obszarze dotyczyło niskiego wynagrodzenia pracowników często są to 
przysłowiowe „śmieciówki”. Pracodawcy wśród zgłoszonych problemów podawali wysokie koszty pracy, brak 
wykwalifikowanych pracowników, wysokie koszty najmu powierzchni lokali. Wśród problemów zgłoszono mały 
rozwój mikroprzedsiębiorstw, migracje mieszkańców, brak dostępu do ofert szkoleniowych, zbyt dużą liczbę 
marketów, niechęć do pracy i postawę roszczeniową pewnej grupy osób.  

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Stargard 
Szczeciński  jest infrastruktura komunikacyjna, zła jakość dróg gminnych i powiatowych, brak chodników, brak 



tras rowerowych  to 35,50% problemów. Dzikie wysypiska śmieci,  brak segregacji śmieci to 17,8% problemów. 
Brak lub zły stan techniczny sieci wodno –kanalizacyjnej to 15,9% zgłoszonych problemów. Kolejny problem to 
nie wykorzystane walory przyrodnicze np. lasy, które są tylko miejscem zbieractwa, a nie są wykorzystywane 
rekreacyjnie, brakuje wyznaczonych miejsc parkingowych,  infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej, podobna 
sytuacja jest w miejscowościach gminnych. Istotnym problemem dla mieszkańców jest słaby dostęp do 
Internetu, a także brak lub niezadawalające oświetlenie. Pojedyncze głosy dotyczyły kłusownictwa, 
zanieczyszczonych wód, złej infrastruktury melioracyjnej, wycinki drzew, braku współpracy z Nadleśnictwem 
oraz małą ilością środków na remonty zabytkowych kościołów. 

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Stargard Szczeciński 
jest brak aktywności mieszkańców, brak liderów- 24,4% zgłoszonych problemów. Istotnym problemem jest brak 
oferty spędzania wolnego czasu w świetlicach wiejskich szczególnie dla  młodzieży, brak środków na 
zatrudnienie osób prowadzących zajęcia świetlicowe, niewystarczająca liczba lub brak imprez kulturalnych.   
22,6%  zgłoszonych problemów dotyczyło  infrastruktury społecznej, zgłoszono brak świetlic w niektórych 
miejscowościach, potrzebę budowy lub doposażenia placów zabaw, budowę siłowni zewnętrznych, boisk, 
ścieżek dydaktycznych. Istotnym problemem są występujące patologie. Wśród pojedynczych problemów 
zgłoszono dojazdy małych dzieci do szkół oraz brak informacji o imprezach. 

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. 

  

 


