Raport z konsultacji społecznych dotyczących
projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku
2030

Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 w celu wypracowania
ostatecznej wersji dokumentu.

Uczestnicy konsultacji
Konsultacje były skierowane do mieszkańców miasta Lublin, gmin należących do
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, gmin sąsiednich, związków gmin, partnerów
społecznych

i

gospodarczych

oraz

mieszkańców

gmin

obszaru

objętego

Strategią.

W spotkaniach konsultacyjnych wzięły udział łącznie 92 osoby w tym w poszczególnych
Bełżyce – 27,



Jabłonna – 5,



Jastków – 28,



Lublin – 8,



Łęczna – 7,



Niemce – 11,



Świdnik – 6.
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lokalizacjach:

Przebieg konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 22 kwietnia 2022 r. do
27 maja 2022 r. i były realizowane zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Konsultacje zostały zrealizowane w formie otwartych
spotkań konsultacyjnych oraz pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych został zaprezentowany przedmiot debaty,
następnie zebrano opinie uczestników nt. przedstawionych założeń Strategii, dodatkowo były
udzielane szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania.
Terminy i miejsca 7 spotkań konsultacyjnych:


Łęczna – piątek, 29 kwietnia, godz. 12.00-14.00 – spotkanie dla gmin: Łęczna, Wólka,
Spiczyn,



Świdnik – piątek, 6 maja, godz. 12.00-14.00 – spotkanie dla gmin: Świdnik, Mełgiew,
Piaski, Głusk,



Jastków – wtorek, 10 maja, godz. 12.00-14.00 – spotkanie dla gmin: Nałęczów,
Wojciechów, Garbów, Jastków,



Jabłonna – środa, 11 maja, godz. 17.00-19.00 – spotkanie dla gmin: Bychawa,
Strzyżewice, Jabłonna,



Niemce – piątek, 13 maja, godz. 12.00-14.00 – spotkanie dla gmin: Miasto Lubartów,
Lubartów, Kamionka, Niemce,



Bełżyce – środa, 18 maja, godz. 12.00-14.00 – spotkanie dla gmin: Bełżyce,
Konopnica, Niedrzwica Duża,



Lublin – czwartek, 19 maja, godz. 17.00-19.00 – spotkanie dla gminy Lublin.

Konsultacje pisemne za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowią uzupełnienie
otwartych spotkań konsultacyjnych i pozwalają na włączenie w proces partycypacyjny jak
największej liczby mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wypełnione formularze
można było przesyłać na adres poczty elektronicznej zit@lublin.eu, ponadto istniała możliwość
przekazania wypełnionego formularza podczas spotkań konsultacyjnych lub na adres Biura
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 14,
20-069 Lublin.
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Drogą elektroniczną wpłynęło 16 uwag z wykorzystaniem formularza oraz 6 uwag

Działania informacyjno-promocyjne
Działania informacyjno-promocyjne miały na celu poinformowanie i zainteresowanie
prowadzonymi

konsultacjami

wszystkich

grup

interesariuszy

(m.in.

mieszkańców,

przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych). Akcje informacyjno-promocyjne
prowadzone były z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:


ogłoszenia o konsultacjach w formie kolorowego plakatu w formacie A3
do dystrybucji bezpośredniej w liczbie 130 szt.,



grafiki oraz krótkie informacje zachęcające mieszkańców do udziału w konsultacjach
publikowane w formie artykułów na stronach gmin LOM oraz portalu Facebook,



mailowe zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych zostało skierowane do
1473

przedstawicieli

podmiotów

społecznych

i

gospodarczych,

w

tym:

koordynatorów LOM, radnych, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu
terytorialnego i placówek oświatowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców, lokalnych aktywistów i mieszkańców zaangażowanych w sprawy
społeczne.
Zaproszenia na spotkania konsultacyjne zostały zamieszczone na stronach internetowych
27 samorządów – członków LOM – oraz w regionalnych portalach informacyjnych
(www.koziolek.pl, www.bomega.pl, www.wiadomoscilublin.pl).
Za pośrednictwem Facebooka ukazały się 34 posty na 31 profilach samorządowych,
działaczy samorządowych i lokalnych mediów (Głos Świdnika, Fundacja Wolności, Świdnik –
wysokich lotów!, Obywatelski Lublin – 3 posty, Gmina Bełżyce, Gmina Lubartów, Powiat
Puławski, Urząd Miejski w Łęcznej, Gmina Strzyżewice, Powiat Lubelski - Starostwo Powiatowe
w Lublinie, Gmina Jabłonna – lubelskie, Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, Gmina
Garbów, Gmina Niemce - 2 posty, Magdalena Sałek-Lewczyk, Mełgiew, Powiat Świdnicki
w Świdniku, Gmina Jastków, Powiat Lubartowski - Serwis Informacyjny, WiadomosciLublin.pl portal informacyjny Lublina, Gmina Konopnica, Gmina Nałęczów, Miasto Świdnik, Bychawa.pl,
Ziemia Lubartowska, Gmina Piaski, Mieszkańcy Gminy Kamionka, Urząd Gminy Spiczyn, Gmina
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Wólka).

Wnioski i rekomendacje
W ramach konsultacji zebraliśmy opinie dotyczące czterech zasadniczych celów, które
związane są z priorytetowymi dla LOM obszarami współpracy. Opinie odnosiły się do
wskazanych celów, priorytetów i zadań z nimi związanych. Wszystkie opinie i uwagi zostały
przyjęte do rozpatrzenia i zostaną wzięte pod uwagę w procesie uzupełniania dokumentu
strategicznego dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Uczestnicy konsultacji

wskazywali

na

potrzebę realizacji

działań wymagających

partnerstwa. Dodatkowo wskazywali na różny stopień hierarchizacji poszczególnych działań.
Podkreślano potrzeby związane z budową i modernizacją szkół i przedszkoli, a także miejsc
dziennego i stałego pobytu dla osób starszych i ze specjalnymi potrzebami. Dłuższe dyskusje
dotyczyły tematyki OZE, dróg rowerowych, gospodarki odpadami oraz komunikacji.
Ponadto uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na następujące aspekty:


współpraca między gminami w budowie tras turystycznych, szczególnie
z uwzględnieniem dróg rowerowych,



wypracowanie

wspólnej

strategii

turystycznej,

nadanie

wspólnych

kierunków/specjalizacji,


wypracowanie wspólnej promocji/harmonogramu działań kulturalnych w gminach,



wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej w gminach,



wykorzystanie potencjału dolin rzecznych do celów rekreacyjnych,



wspieranie

całodobowych

i

dziennych

domów

opieki

dla

osób

z niepełnosprawnościami i starszych,


wsparcie dla tworzenia punktów przedszkolnych,



zwiększenie oferty pozaszkolnej, wspierającej osoby wchodzące na rynek pracy,



wsparcie w transporcie publicznym między miejscowościami w gminach oraz
zapewnienie ciągłości dróg rowerowych,



wzmocnienie działań związanych z retencją wód,



wsparcie w tworzeniu sieci kanalizacji i domowych oczyszczalni,



modernizacja PSZOK-ów,



wsparcie działań OZE, lobbowanie na rzecz modernizacji sieci.
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między nimi,

