
Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań  

1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów 
strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań 

LGD PDS o konsultacjach planuje informowanie mieszkańców poprzez ogłoszenie na stronach internetowych poszczególnych gmin, poprzez Facebooka, Newslettter oraz 
bezpośrednie e maile z zaproszeniem do wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji pozarządowych z danego terenu, a całość informacji będzie umieszczana w zakładce " 
LSR na lata 2023-2027" na stronie internetowej LGD - pds.org.pl . Jednak głównie konsultacje społeczne będą prowadzone w formie spotkań bezpośrednich dla 
mieszkańców poszczególnych gmin, ale też w formie formularza konsultacyjnego i przez e mail. Przewiduje się organizację minimum 1 spotkania w każdej gminie (tj. 13 
spotkań). Spotkania poprzedzi akcja informacyjna dotycząca nowego okresu programowania i zachęcająca do udziału w procesie konsultacji. Spotkania konsultacyjne 
obejmować będą: 
-część informacyjną, dotyczącą założeń nowego okresu programowania oraz  
-część konsultacyjną  w której skład będzie 
wchodzić:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) analiza, 
b) wskazanie wymiernych celów rozwojowych, 
c) końcowe wyniki. 
Wnioski z konsultacji społecznych stanowić będą podstawę dyskusji na warsztatach strategicznych w grupie strategicznej liderów o zmianach w wypracowanych celach i 
przedsięwzięciach oraz zakładanych rezultatach. Wszelkie sugestie zgłaszane podczas spotkań bezpośrednio oraz te, które będą zbierane w formie elektronicznej za 
pomocą formularza konsultacyjnego i e maila, po wypracowaniu założeń programowych będą podlegały analizie możliwości i zasadności ich uwzględnienia w LSR przez 
grupę strategiczną liderów – z analizy tej powstanie raport z konsultacji.   

 

2. Harmonogram   

  Nazwa Gminy  
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres) 
Termin spotkania wraz 
z godzinami spotkania 

Spotkanie odbyło 
się z 

wykorzystaniem 
środków 

komunikacji 
elektronicznej  
[TAK / NIE] 

Program spotkania  

  1 2 3 4 5  

1. Damnica 

Damnica, Centrum 
Edukacji i Kultury, Witosa 

13, 76-231 Damnica 27.09.2022 godz. 9.00 NIE 

Spotkania konsultacyjne obejmować będą:                                                                                       
- część informacyjną, dotyczącą założeń nowego okresu 
programowania oraz przedstawienie celów działań i efektów 
konsultacji  
-część konsultacyjną  w której skład będzie 
wchodzić:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) analiza potrzeb rozwojowych i potencjału strategii, 
b) wskazanie wymiernych celów rozwojowych, 
c) końcowe wyniki, wraz z zebraniem uwag i opinii mieszkańców. 

 



2. Dębnica Kaszubska 

Niepoględzie, Społeczne 
Centrum Aktywności, 

Puttkamerów 2, 76-248 
Niepoględzie 11.10.2022 godz. 12.00 NIE j.w. 

 

3. Główczyce 

Główczyce, Gminny 
Ośrodek Kultury, 

Kościuszki 15, 76-220 
Główczyce 27.09.2022 godz. 12.00 NIE j.w. 

 

4. Potęgowo 

Potęgowo, Gminny 
Ośrodek Kultury, Szkolna 

2, 76-230 Potęgowo 12.10.2022 godz. 10.00 NIE j.w. 

 

5. Bytów 

Bytów, Inkubator 
Przedsiębiorczości, 77-100 
Bytów, ul. Podzamcze 34 20.09.2022 godz. 10.00 NIE j.w. 

 

6. Borzytuchom 

Jutrzenka, Społeczne 
Centrum Aktywności, 
Jutrzenka 34, 77-141 

Jutrzenka 23.09.2022 godz. 12.00 NIE j.w. 

 

7. Czarna Dąbrówka 

Czarna Dąbrówka, Gminne 
Centrum Kultury i 

Biblioteka, ul. Bytowska 10 
77-116 Czarna Dąbrówka 23.08.2022  godz. 10.00 NIE j.w. 

 

8. Kołczygłowy 

Kołczygłowy, Gminny 
Ośrodek Kultury, Szkolna 

1, 77-140 Kołczygłowy 11.10.2022 godz. 9.00 NIE j.w. 

 

9. Miastko 

Miastko, Centrum 
Informacji Turystycznej - 

Brama Kaszubskiego 
Pierścienia przy ul. 

Dworcowej 29 22.09.2022 godz. 9.00 NIE j.w. 

 

10. Parchowo 

Parchowo, Gminne 
Centrum Kultury i 

Biblioteka, Kartuska 5, 77-
124 Parchowo 21.09.2022 godz. 9.00 NIE j.w. 

 

11. Studzienice 

Kłączno, Społeczne 
Centrum Aktywności, ul. 

Spacerowa  21.09.2022 godz. 12.00 NIE j.w. 

 

12 Trzebielino 

Trzebielino, Biblioteka-
Gminne Centrum Kultury, 

ul. Pomorska, 24, 
Trzebielino, 

77-235 Trzebielino 22.09.2022 godz. 12.00 NIE j.w. 

 



13 Tuchomie 

Tuchomie, Gminny 
Ośrodek Kultury, ul. Jana 

III Sobieskiego 18 
77-133 Tuchomie 23.09.2022 godz. 9.00 NIE j.w. 

 

 


