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RAPORT II
 

dotyczący przeprowadzenia drugiej serii spotkań konsultacyjnych 
z mieszkańcami obszaru LGD Vistula

na temat prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020

W  dniach  26-28.10.2015  r.  została  przeprowadzona  druga  seria  konsultacji  społecznych 
z mieszkańcami  każdej  z  gmin  objętych  działaniem LGD Vistula,  dotyczące  postępów prac  nad 
Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacjom zostały poddane zmiany dokonane w 
analizie SWOT w oparciu o uwagi zgłoszone przez lokalne społeczności. Następnie zaprezentowano 
wyniki  prac  grupy  roboczej,  w  tym  zmiany  w  projekcie  celów  oraz  projekt  podziału  środków 
możliwych do zdobycia w ramach PROW oraz RPOWK-P.

W  spotkaniach  wzięli  udział  mieszkańcy,  w  tym  przedstawiciele  sektora  publicznego, 
gospodarczego  i  społecznego  oraz  koordynatorzy  regionalni  reprezentujący  LGD  Vistula  i 
udzielający  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  decyzji  strategicznych  Grupy.  W  zdecydowanej 
większości gmin uczestnicy nie przedstawili dodatkowych uwag do prezentowanych materiałów. W 
ramach  otwartej  debaty  omówiono  warunki  ubiegania  się  o  środki  oraz  kwestię  skutecznej 
współpracy między LGD a mieszkańcami. 

Bardzo ważnym elementem dyskusji było omówienie projektu podziału środków w ramach 
budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkań jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko 
wydzieleniu w budżecie osobnego przedsięwzięcia dedykowanego realizacji  szkoleń i  warsztatów 
podnoszących kompetencje. Ustalono, ze działania te będą nadal realizowane na obszarze działania 
LGD Vistula bezpośrednio przez Grupę, w oparciu o bieżące potrzeby zgłaszane przez społeczność.

W czasie  spotkań  pojawiły  się  komentarze,  które  stanowiły  uwagi  ogólne,  np.  dotyczące 
sytuacji na rynku pracy, zasad ubiegania się o środki w ramach programów unijnych. Na bieżąco 
odpowiadano również na pytania dotyczące zasad i procedur konkursowych oraz przewidywanych 
terminów rozpoczęcia  pierwszych  naborów.  Uwzględnienie  tych  zapisów  nie  jest  konieczne,  ze 
względu na ogólny charakter oraz  brak odniesienia do zapisów  w prezentowanych podczas spotkań 
materiałach.



Harmonogram przeprowadzonych spotkań:
Gmina Gruta
Miejsce: Sala Narad - Urząd Gminy Gruta, 86-330 Gruta
Spotkanie odbyło się 26.10.2015, w godz. 15:00-17:00
Liczba uczestników: 
Gmina Rogóźno
Miejsce: Urząd Gminy Rogóźno sala nr 6, 86-318 Rogóźno
Spotkanie odbyło się 09.09.2015, w godz. 15:00 -17:00
Liczba uczestników: 

Gmina Płużnica
Miejsce: Siedziba Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica
Spotkanie odbyło się 27.10.2015, w godz. 09:00 - 11:00
Liczba uczestników: 

Gmina Lisewo
Miejsce: Sala Narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, 86-230 Lisewo
Spotkanie odbyło się 27.10.2015, w godz. 09:00 - 11:00
Liczba uczestników: 

Gmina Stolno
Miejsce: Świetlica Wiejska (przy zespole Szkół nr 2), 86-212 Stolno
Spotkanie odbyło się 27.10.2015, w godz. 11:30 - 13:30
Liczba uczestników: 

Gmina Chełmno
Miejsce: Świetlica Wiejska w Nowejwsi Chełmińskiej, 86-200 Chełmno
Spotkanie odbyło się 27.10.2015, w godz. 11:30 - 13:30
Liczba uczestników: 

Gmina Grudziądz
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, 86-302 Mały Rudnik
Spotkanie odbyło się 27.10.2015, w godz. 14:00 - 16:00
Liczba uczestników: 

Miasto i Gmina Łasin
Miejsce: Sala Konferencyjna - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, 86-320 Łasin
Spotkanie odbyło się 28.10.2015, w godz. 09:00 - 11:00
Liczba uczestników: 

Gmina Świecie nad Osą
 Miejsce: Sala Narad – Urząd Gminy Świecie nad Osą, 86-341 Świecie nad Osą 
Spotkanie odbyło się 28.10.2015, w godz. 09:00 - 11:00
Liczba uczestników: 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 
Radzyń Chełmiński 
Spotkanie odbyło się 28.10.2015, w godz. 11:30 - 13:30



Zestawienie uwag mieszkańców:
Lp. Imię i nazwisko/

Reprezentowany podmiot
Treść uwagi / 
komentarza / 

propozycji zmiany 
wraz     z     uzasadnieniem  

Odpowiedź LGD

1. Jakub Kochowicz, wójt 
gminy Lisewo

W  analizie  zbyt  duży 
nacisk  położono  na 
kwestie  związane  z 
turystyką, a zbyt mały na 
wykorzystanie 
potencjału 
gospodarczego,  w 
szczególności 
inwestycyjnego.

NIE UWZGLĘDNIONO
W analizie  SWOT znajduje się  już zapis,  który w sposób 
wyczerpujący uwzględnia potencjał obszaru w tym zakresie. 
Właśnie w oparciu o zdefiniowany potencjał zdecydowano 
się m.in.  na wprowadzenie przedsięwzięcia  związanego ze 
stworzeniem  instytucji  otoczenia  biznesu,  wspierającej 
rozwój gospodarczy i ułatwiającej nawiązywanie kontaktów 
biznesowych  lokalnym  przedsiębiorcom.  Ponadto,  należy 
pamiętać, że analiza dotyczy całego obszaru działania LGD 
Vistula,  dla  którego  zdefiniowano  również  potencjał 
turystyczny.

2. Jakub Kochowicz, wójt 
gminy Lisewo

Dodać: brak planów 
zagospodarowania 
przestrzennego.

NIE UWZGLĘDNIONO
Stopień pokrycia planami zagospodarowania jest różny w 
poszczególnych gminach. Nie jest to element 
charakterystyczny całego obszaru.


