
Okonek, 27.07.2022 r.  

Notatka ze spotkania konsultacyjnego (1) 

– gmina Okonek 

spotkania realizowane w ramach działalności 

Lokalnej Grupy Działania Kraina Złotowska 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „LSR”  

 

Termin: 27.07.2022 r. 

Miejsce: Okoneckie Centrum Kultury, ul. Leśna 35, Okonek 

Czas: 15:30 – 16:30 (1h) 

Liczba uczestników: 3 

  

 Spotkanie rozpoczął Burmistrz Okonka – p. Andrzej Jasiłek, który przywitał wszystkich 

zgromadzonych. Następnie oddał głos Dyrektorowi LGD – p. Markowi Romaniec,  

który przedstawił głowy cel potkania oraz zarysował założenia programowe na nowy okres działalności 

LGD.  

 Podczas spotkania wybrzmiało, że dotychczasowe działania LGD opierały się na 

monofunduszowości, jednak kolejna perspektywa umożliwia szersze działania LGD z uwagi na fakt 

możliwości sięgania po środki, m.in. z programu regionalnego, tj. Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (FES 2021+).  

 Następnie p. Katarzyna Dudzic (osoba wspierająca przy tworzeniu LSR) omówiła główne 

obszary działań wynikające z programu EFW 2021+: działania edukacyjne (w tym przekwalifikowanie 

pracowników, elastyczne formy zatrudniania, ergonomia pracy – włączanie technologii do systemów 

pracy, edukacja przedszkolna, ogólna oraz zawodowa), kształcenie dorosłych, usługi społeczne (szeroki 

wachlarz możliwości), mieszkalnictwo wspomagane i chronione, integracja społeczna, aktywizacja 

społeczna na rzecz rozwoju lokalnego. Zaznaczyła przy tym, że są to tzw. działania miękkie,  

które wykluczają realizację inwestycji, np. poprzez modernizację/ budowę czy przebudowę 

nieruchomości. Środki związane z inwestycjami mieszczą się w programie regionalnym „Europejskie 

Fundusze Rozwoju Regionalnego”.  

Dyrektor LGD uszczegółowił jakie obszary działań  w tym zakresie będą mogły być 

podejmowane: kultura, turystyka, energetyka, klimat, aktywizacja społeczna, przedsiębiorczość, 

odnowa wsi oraz społeczeństwo informacyjne.  

Podczas spotkania zostały posuszone wątki w zakresie potencjalnych grup odbiorców. Należy 

podkreślić, że dzięki wielofunduszowości ze wsparcia oferowanego przez LGD będą mogli skorzystać 

mieszkańcy w szerszym ujęciu, np.  osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), samotne matki, 

OzN, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające w zatrudnieniu lub chcące się przekwalifikować, itp.).  

 Uczestnicy spotkania  wyrazili również swoje oczekiwania wobec nadchodzącej 

perspektywy programowania, tj. możliwych źródeł finansowania. Przede wszystkim duże 



znaczenie dla gminy Okonek mają następujące kwestie, które wynikają z zapotrzebowania 

lokalnej społeczności: 

• potrzeba realizowania działań ekologicznych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów; 

• działania edukacyjne w połączeniu z dziećmi przeszklonymi, szkolnymi, młodzieżą w  klasach 

szkół średnich oraz z możliwością włączenia rodziców (w szczególności dzieci przedszkolnych 

i szkolnych), 

• zagospodarowanie budynku szkoły, który od 01.09.2022 r. zostanie wyłączony z użytku 

publicznego oraz biblioteki (wymaga szerszej konsultacji mieszkańców; luźne propozycje: 

ośrodek zdrowotno-edukacyjny, hodowla pszczół, miejsc spotkań mieszkańców – wymiana 

doświadczeń międzypokoleniowych), 

• zadbanie o grypę senioralną w gminie Okonek oraz osoby z niepełnosprawnościami, 

• usytuowanie gminy Okonek powoduje zwiększenie ryzyka chorób oddechowych (nisko 

położony obszar), tj. większe narażenie dróg oddechowych mieszkańców na choroby, infekcje 

– propozycja utworzenia „miejsc zdrowotnych”, np. grota solna z wykorzystaniem paneli 

słonecznych, w tym aktywny udział seniorów ( w gminie funkcjonuje Klub Seniora); powstanie 

tężni solankowej (działania inhalacyjne), 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej – brak miejsc odpoczynku/ spotkań dla mieszkańców 

– więcej ławek, z możliwością np. ładowania urządzeń eklektycznych, ładowarek do telefonu 

itp.,  

• potrzeba rewitalizacji przestrzeni publicznej. 

 

W trakcie dyskusji odnotowano poważny problem niszczenia mienia (ławki, budynki – infrastruktura; 

przyroda)  przez dzieci/ młodzież w wieku 10-13 lat, który widoczny jest już od paru lat i brakuje 

pomysłu, aby skutecznie zaniechać takie działania wśród mieszkańców. Jak stwierdzono, być może 

powodem takich „agresywnych” działań są braki wychowawczo-edukacyjne dzieci/ młodzieży oraz 

rodziców, a także lokalizacji ławek – „zbyt duże rozproszenie”. Stwierdzono, że być może należałoby 

usytuować ławki w centralnej części gminy, o większej liczbie oraz z uwzględnieniem miejsc,  

które obejmuje monitoring. Dodatkowo zlokalizowanie ławek w  „centralnej części” gminy, „bardziej 

publicznej” może mogłoby zaprzestać wandalizmom. Nieodłącznym elementem działań powinno być 

również podnoszenie świadomości mieszkańców co do wykorzystania przestrzeni publicznej.  

  Na koniec spotkania zostały rozdane arkusze ankiety „Nic o nas bez nas”, w których 

mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje potrzeby względem poprawy jakości życia w gminie Okonek. 

Ankieta zawiera dane statystyczne określające, m.in. wiek, płeć, status na rynku oraz pytania dotyczące 

sektorów gospodarki, które wymagają interwencji czy priorytetów działań LGD. Poinformowano,  

że ankieta będzie dostępna również w formule on-line.  

 

Na tym spotkanie zakończono. 

Protokołowała: Katarzyna Dudzic, 27.07.2022 r.  

 


