
Lokalna Grupa Działania
na terenie powiatu świeckiego

Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD 

na terenie powiatu świeckiego jest

Stowarzyszenie Wspierania

Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

„Inkubator Przedsiębiorczości”
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Odbyło się 8 spotkań 

w sprawie utworzenia 

Lokalnej Grupy Działania 

na terenie powiatu świeckiego

w których uczestniczyło łącznie 113 osób, 

w tym:

Bukowiec - 14 osób

Drzycim - 10 osób

Jeżewo - 27 osób

Dragacz - 26 osób

Warlubie - 6 osób

Nowe - 12 osób

Świecie - 18 osób



Wśród 113 uczestników spotkań przeprowadzono 

anonimową ankietę diagnozującą.

Uczestnicy odpowiadali na 11 pytań zamkniętych 

oraz na 5 otwartych. 

Ankieta była wypełniana najczęściej przez 

przedstawicieli samorządu, którzy stanowili 44 % 

wszystkich ankietowanych, natomiast najmniejszą 

grupę wykazywali przedsiębiorcy, stanowiący 9 % 

ogółu.



Uczestnicy spotkań

pod względem:

 Płci:

 51 % uczestników – stanowiły kobiety, 

 Wieku:

 34,5 % ogółu stanowiły osoby pomiędzy 51 a 60- tym 

rokiem życia,

 0,9% ogółu stanowiły osoby pomiędzy 20 a 25- tym 

rokiem życia,

 Okresu zamieszkiwania na terenach wiejskich:

 57,5 % uczestników – od urodzenia

 4 % ogółu - od roku do 10 lat



Stopień zadowolenia 

z miejsca zamieszkania
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Infrastruktura 
Większość ankietowanych uznała, że na ich 

terenie jest niewystarczająca infrastruktura, m.in.:

 Zły stan dróg,

 Brak kanalizacji oraz wodociągów,

 Brak oświetlenia ulic,

 Słaba melioracja,

 Zła dostępność komunikacyjna do niektórych 
miejscowości,

 Ograniczony dostęp do kultury i sportu,

 Słabą działalność organizacji pozarządowych,

 Brak środków pieniężnych na rozwój miasta, gminy i 
powiatu,



Największe zagrożenia dla gmin i powiatu, to:

 Wyjazdy młodych ludzi za granicę,

 Bezrobocie,

 Starzejące się społeczeństwo,

 Zbyt duża ilość małych gospodarstw, oraz brak 
zainteresowania pracą na roli,

 Brak środków pieniężnych na rozwój obszarów 
wiejskich,

 Słaba zauważalność problemów miejscowej 
ludności przez władze lokalne,

 Brak nowych podmiotów gospodarczych



Zagrożenia dla gminy i powiatu cd.:

 Upadek istniejących przedsiębiorstw produkcyjnych,

 Brak przemysłu lokalnego,

 Degradacja przyrody,

 Brak aktywizacji społecznej,

 Niechęć społeczeństwa do nowych inicjatyw,

 Poszerzająca się patologia,

 Tereny inwestycyjne oraz pod zabudowę mieszkalną –

które utrudniają działalność typowo rolniczą,

 Nie wzięcie pod uwagę mieszkańców przy budowie 

terenu A5.



Kierunki rozwoju 

danej miejscowości:
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Kierunki rozwoju gminy:

liczba osób
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Kierunki rozwoju powiatu:
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Walory
W miejscu zamieszkania:

miejsce zamieszkania
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Walory cd.:
W gminie:
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Walory cd.:
W powiecie:
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Wśród walorów łączących wszystkie 

gminy powiatu świeckiego 

najczęściej wymieniane były:

 Przyroda 24,8 %

 Przemysł 23,9 %

 Turystyka 21,2 %

 Zasoby historyczne i kulturowe 19,5%

 Rolnictwo 17,7 %

 Tereny inwestycyjne 14,1 %

 Zasoby naturalne 3,5 %



Środki unijne

Zdecydowana większość mieszkańców 

widzi potrzebę wykorzystania środków 

unijnych w otoczeniu swojego miejsca 

zamieszkania. 

 Za opowiedziało się 111 osób (  98,2 %), 

 Przeciw były 2 osoby co stanowi  (1,8 %) 

pytanych osób. 



Środki unijne powinny być wykorzystane 

m.in. na:

 Rozwój infrastruktury w tym: budowę dróg oraz chodników, 

oświetlenia;

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców;

 Dokształcanie kobiet pochodzących z terenów wiejskich;

 Promocje gminy i powiatu;

 Rozwój partnerstwa w gminach;

 Pobudzenie inicjatyw społeczno-gospodarczych;

 Rozwój rolnictwa i agroturystyki na terenach wiejskich;

 Modernizacje szkół;

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

 Tworzenie świetlic wiejskich oraz obiektów sportowych;

 Działalność gospodarczą;

 Rozwój kultury i turystyki na terenie powiatu;



 Odnowę zabytków;

 Działalność przyrodniczą;

 Promocje wyrobów lokalnych;

 Działalność gospodarczą;

 Bezpieczeństwo publiczne;

 Zapobieganie patologii;

 Budowę i rozwój komunikacji;
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 70 osób - nigdy nie korzystało ze środków 

unijnych, 

 38 osób skorzystało z dotacji unijnych,

 3 osoby ubiegały się o dotacje lecz ich 

nie otrzymały.

Stopień wykorzystania środków unijnych 

przez mieszkańców 

w latach 2004-2006



Stopień wiedzy mieszkańców 

na temat Lokalnych Grup Działania
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Zasadność powstania LGD na 

terenie powiatu świeckiego

 87,6 % - opowiada się za utworzeniem 

Lokalnej Grupy Działania,

 10,6 % - jeszcze jest nie zdecydowana,

 1,8 % - uważa, że nie ma takiej potrzeby.



Deklaracja aktywnego udziału 

w Lokalnej Grupie Działania.
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Dziękujemy za uwagę 

Stowarzyszenie Wspierania

Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

„Inkubator Przedsiębiorczości”

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

Tel./ fax  (052) 33-12-868, tel. (0-52) 33-02-536

e-mail: inkubator@op.pl, www.inkubator.com.pl
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