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 Spotkanie konsultacyjne  w Ińsku 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. 
„Włącz się w WIR”, które odbyło się w dniu 23 września 2015 o godz. 17.00 w  Kinie Morena, ul. Przybrzeżna 1. 
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 Ińsko, którzy reprezentowali sektory: gospodarczy, 
publiczny i społeczny. PROGRAM SPOTKANIA obejmował: 

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

2. Prezentacje obszaru LGD 

3. Analizę 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, 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 Ińsko w obszarze GOSPODARKA jest brak pracy w 
szczególności dla kobiet – 25,9% zgłoszonych problemów. 11,1 % zdefiniowanych problemów w tym obszarze 
dotyczyło braku komunikacji tj dojazdu do większych miejscowości i miast jak i dojazdu w obrębie gminy. 
Istotnym problemem dla rozwoju gospodarczego jest lokalizacja prawie całej gminy na  prawnie chronionych 
obszarach tj. Ińskiego Parku Krajobrazowego, NATURZE  2000. Wyżej wymienione przyczyny oraz brak wiedzy i 
kompetencji pracowników są przyczyną bezrobocia na obszarze gminy Ińsko. Wśród problemów zwrócono 
uwagę na słabą bazę noclegowo-żywieniową, która była by atutem dla rozwoju turystyczno gminy, brak stacji 
paliw, brak środków na wkład własny w realizację operacji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, braku 
pomysłu na własną firmę. Problemem dla mieszkańców są niskie pensje często są to przysłowiowe 
”śmieciówki”, wśród mieszkańców są pokolenia, które powielają wzorce dziadków, rodziców i nie szukają pracy. 

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Ińsko jest 
infrastruktura komunikacyjna, zła jakość dróg gminnych i powiatowych, brak chodników, brak ścieżek 
rowerowych, brak zmodernizowanej drogi w parku  to 36,3% zgłoszonych problemów. Brak kanalizacji i 
potrzeba modernizacji oczyszczalni ścieków to 24,3 % zgłoszonych problemów. Kolejnym problemem  jest słaba 



i niezadawalająca infrastruktura turystyczna w szczególności w Ińsku, zgłoszono potrzebę odnowienia mola 
oraz złe zagospodarowanie plaży. Dzikie wysypiska śmieci, słaby dostęp do Internetu to także zgłoszone 
problemy. Pojedyncze głosy dotyczyły pogarszającego się stanu wód w jeziorze, zakamienionej wodzie. 

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Ińsko jest brak lub 
niezadawalający stan infrastruktury społecznej w tym: brak  świetlic wiejskich w miejscowościach: Linówko, 
Czertyń, Storkowo, Miałka, brak siłowni zewnętrznych, zły stan placów zabaw, brak boisk  z wyposażeniem oraz  
skatepark-u i  amfiteatru- 58,4 % zgłoszonych problemów. Istotnym problemem jest brak oferty spędzania 
wolnego czasu, szczególnie dla seniorów, dzieci i młodzieży (13,5 %), mała liczba imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, wyjazdów integracyjnych to kolejne zgłoszone problemy. Dla mieszkańców 
problemem jest skromna baza do działalności kulturalnej, w tym brak Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia, 
brak miejsca spotkań dla młodzieży. Zgłoszono również problem małej aktywności społecznej i braku strojów 
dla zespołu np. ludowego. 

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. 

  

 


