Strategia Lublin 2030
Sprawozdanie z przeprowadzonych działań konsultacyjnych
odnośnie kierunków rozwoju Gminy Lublin,
stanowiących założenia do projektu Strategii Lublin 2030,
zawartych w Raporcie Końcowym
z prac Tematycznych Grup Roboczych

1. Przedmiot sprawozdania
Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje z przeprowadzonych działań konsultacyjnych, zrealizowanych w ramach I etapu konsultacji społecznych kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu dokumentu Strategii Lublin 2030, zawarte w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych
Grup Roboczych. Konsultacje odbyły się w dniach od 14 maja do 23 czerwca 2021 r.

2. Formalna podstawa konsultacji
Formalną podstawę do przeprowadzenia konsultacji stanowi Uchwała nr 861/XXVI/2021 Rady Miasta
Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju
Gminy Lublin na lata 2021–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

3. Cel konsultacji
Nadrzędnym celem konsultacji społecznych jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami oraz wszelkimi interesariuszami ostatecznej wersji projektu Strategii Lublina 2030. Operacyjnym
celem I etapu konsultacji społecznych było zebranie od mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz wszelkich interesariuszy miasta Lublin, uwag i opinii na temat zaproponowanych kierunków rozwoju Gminy
Lublin, stanowiących założenia do projektu dokumentu Strategii Lublin 2030, zawartych w Raporcie
Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych.

4. Komórka odpowiedzialna za konsultacje
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Wydział, prowadząc konsultacje, współpracował z Biurem Partycypacji Społecznej i Stowarzyszeniem Lubelska Grupa Badawcza – partnerem społecznym Projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

5. Metody zbierania opinii i uwag
Ustne uwagi i opinie przyjmowane były w trybie doraźnym i na bieżąco rejestrowane przez osoby prowadzące spotkania i punkty mobilne. Zdalny proces zbierania opinii i uwag realizowany był przy pomocy
ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie www.2030.lublin.eu przez cały okres trwania konsultacji.
Uwagi i opinie zgłaszane na piśmie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin, jednostki organizacyjne Miasta Lublin, ciała opiniodawczo-doradcze Prezydenta Miasta Lublin, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne instytucje, wpływały do Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości: pocztą
tradycyjną na wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach adres do korespondencji (Plac Litewski 1, 20–080
Lublin); za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej 2030@lublin.eu; poprzez platformę
ePUAP oraz za pośrednictwem systemu do elektronicznego obiegu dokumentów (Mdok). Wszystkie
wniesione opinie i uwagi zostały przekazane do Zespołu Redakcyjnego Strategii Lublin 2030.
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6. Komunikacja konsultacji
Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w dniu 14 maja 2021 r. Szczegółowy harmonogram prowadzonych konsultacji społecznych oraz materiały informacyjne stanowiące przedmiot konsultacji były opublikowane i dostępne przez cały okres
trwania konsultacji na stronie www.2030.lublin.eu. Na potrzeby konsultacji powstały także drukowane
materiały promocyjne w postaci plakatów promujących działania konsultacyjne oraz ulotek dystrybuowanych w trakcie spotkań z mieszkańcami i mieszkankami. Wszystkie niezbędne informacje i materiały zostały przygotowane również w języku angielskim i ukraińskim.
W celu omówienia przebiegu konsultacji społecznych i wybranych form do ich prowadzenia zorganizowano 3 spotkania o charakterze informacyjnym, podczas których m.in. przedstawiono cały dotychczasowy proces prac nad nową Strategią Lublin 2030 oraz zaprezentowano w jaki sposób będzie można
wziąć w udział konsultacjach. Spotkania odbyły się w formie transmisji „na żywo” na Facebooku na
profilu Strategia Lublin 2030 w następujących terminach:
 17 maja, o godz. 16.30 – spotkanie prowadzone w j. polskim, tłumaczone na Polski Język Migowy;
 17 maja, o godz. 18.00 – spotkanie prowadzone w j. polskim, tłumaczone na język angielski;
 18 maja, o godz. 17.00 – spotkanie prowadzone w j. polskim, tłumaczone na język ukraiński.

7. Formy i przebieg konsultacji
Otwarte spotkania konsultacyjne
Spotkania konsultacyjne realizowane były przez Lubelską Grupę Badawczą w trybie online i były
otwarte dla wszystkich osób, które uprzednio zapisały się poprzez formularz do zgłoszenia uczestnictwa, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Każde spotkanie dotyczyło określonego obszaru
i w sposób szczegółowy omawiano na nim opisane w Raporcie Końcowym z prac tematycznych Grup
Roboczych cele strategiczne i szczegółowe kierunki działań oraz wizję pożądanej przyszłości. Uczestnicy i uczestniczki spotkań wnosili uwagi do celów i wizji. Spotkania były prowadzone przez moderatorów, którzy dbali o przestrzeń wypowiedzi dla każdej osoby i o realizację planu spotkania. Praktycznie
wszystkie spotkania (za wyjątkiem spotkania z członkami Rad Dzielnic) były tłumaczone na Polski Język Migowy. W większości przypadków spotkania trwały do 3 godzin. Spotkania nie były nagrywane,
sporządzano z nich na bieżąco notatki. Na ich bazie opracowane zostało zestawienie opinii i uwag, które
przekazano do Zespołu Redakcyjnego Strategii Lublin 2030.
Terminy i tematy zrealizowanych spotkań:
 21 maja, godz. 17:00–20:00, Akademickość;
 24 maja, godz. 17:00–20:00, Sport;
 25 maja, godz. 17:00–20:00, Dobre sąsiedztwo;
 26 maja, godz. 17:00–20:00, Metropolia;
 28 maja, godz. 17:00–20:00, Urbanistyka i mobilność miejska;
 1 czerwca, godz. 17:00–20:00, Inteligentna i zrównoważona gospodarka;
 7 czerwca, godz. 17:00–20:00, Turystyka;
 8 czerwca, godz. 17:00–20:00, Kultura i przemysły kreatywne;
 9 czerwca, godz. 17:00–20:00, Partycypacja i współrządzenie;
 10 czerwca, godz. 17:00–20:00, Miasto społecznie wrażliwe;
 11 czerwca, godz. 17:00–20:00, Edukacja;
 15 czerwca, godz. 17:00–20:00, Miasto zielone;
 21 czerwca, godz. 17:00–20:00, Dobre sąsiedztwo (spotkanie z członkami Rad Dzielnic).
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Dyżury konsultacyjne w postaci punktów mobilnych
Dyżury realizowane były przez Lubelską Grupę Badawczą w przestrzeni miasta, w miejscach popularnych lub znajdujących się na uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Osoby pracujące jako obsługa
punktów mobilnych zapraszały przechodniów do rozmowy na temat wizji pożądanej przyszłości oraz
celów strategicznych miasta. Rozmówca/rozmówczyni otrzymywali wydruk z odpowiednimi fragmentami Raportu Końcowego z prac Tematycznych Grup Roboczych. Rozmowy realizowane były według
standardowego scenariusza (podobnego do ankiety konsultacyjnej) i skupiały się na uzyskaniu informacji co do akceptacji materiału oraz ewentualnych zmian czy uzupełnień. Treść rozmów została wprowadzona do elektronicznej bazy, która została przekazana do Zespołu Redakcyjnego Strategii Lublin
2030. Punkty mobilne były wspierane pracą animatorów, którzy zachęcali przechodniów do rozmowy
i zajmowali dzieci w czasie, gdy rodzice brali udział w konsultacjach.
Terminy i lokalizacje zrealizowanych punktów mobilnych:
 22 maja godz. 10:00–13:00, Zalew Zemborzycki, teren przy placu zabaw ośrodka MOSiR;
 22 maja, godz.14.00–17.00, Park Ludowy, plac przy fontannie;
 1 czerwca, godz. 12:00–15:00, Ogród Saski, wejście do Parku od Alei Racławickich;
 2 czerwca, godz. 12.00–15.00, Plac Litewski;
 7 czerwca, godz. 13.30–16.30, Centrum Spotkań Kultur, na placu przed budynkiem;
 8 czerwca, godz. 12.00–15.00, Wąwóz Kalinowszczyzna, teren przy placu zabaw w wąwozie między
ul. Ruckemana i ul. Okrzei;
 9 czerwca, godz. 12.00–15.00, Most Lutosławskiego (Most Kultury);
 10 czerwca, godz. 12.00–15.00, Skwer przed Chatką Żaka i Parkiem Akademickim;
 11 czerwca, godz. 12.00–15.00, Wąwóz im. Jana Pawła II, teren obok altany;
 15 czerwca, godz. 12.00–15.00, teren obok siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 16 przy
ul. Poturzyńskiej 2.
Spotkanie z Radnymi Rady Miasta Lublin
Spotkanie odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r. i zostało zrealizowane przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w trybie stacjonarnym. Tematem spotkania było omówienie głównych działań dotyczących tworzenia projektu Strategii Lublin 2030, prezentacja struktury Raportu Końcowego z prac Tematycznych Grup Roboczych oraz przedstawienie założeń konsultacji społecznych dotyczących kierunków
rozwoju Gminy Lublin.
Spotkanie z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic
Spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym w dniu 9 czerwca 2021 r. i zostało zrealizowane przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości przy wsparciu Referatu ds. Samorządności w Kancelarii Prezydenta
oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin. Tematem
spotkania było omówienie głównych działań dotyczących tworzenia projektu Strategii Lublin 2030,
prezentacja struktury Raportu Końcowego z prac Tematycznych Grup Roboczych oraz przedstawienie
założeń konsultacji społecznych dotyczących kierunków rozwoju Gminy Lublin.
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Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Lublin
Spotkanie odbyło się w dniu 24 maja 2021 r. i zostało zrealizowane przez Biuro Partycypacji Społecznej
Urzędu Miasta Lublin w trybie online oraz było tłumaczone na Polski Język Migowy. Udział w spotkaniu
mogły wziąć wszystkie zainteresowane osoby. W oparciu o głosowanie wśród uczestników i uczestniczek wybrano do omówienia obszar Edukacja. W opiniach i uwagach skupiono się na celach i wizji pożądanej przyszłości.
Spotkanie z Radą Seniorów Miasta Lublin
Spotkanie odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 r. i zostało zrealizowane przez Biuro Partycypacji Społecznej w trybie hybrydowym. Zgodnie z wolą uczestników i uczestniczek jako wiodący temat do dyskusji
wybrano obszar Miasto społecznie wrażliwe. W opiniach i uwagach skupiono się na celach i wizji pożądanej przyszłości.
Ankieta konsultacyjna w wersji online
Ankieta dostępna była na stronie projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” od 14 maja do 23 czerwca 2021 r. Czas jej aktywności obejmował cały
okres konsultacji. Dostępne były także wersje: anglojęzyczna i ukraińskojęzyczna. Ankieta umożliwiała
wybór jednego bądź kilku obszarów strategicznych do konsultacji albo pozostawienie opinii nie nawiązującej do żadnego obszaru. Osoby wypełniające ankiety przekazywały opinie na temat pożądanej wizji
przyszłości oraz sformułowanych celów w ramach danego obszaru strategicznego. Opinie i uwagi pozyskane poprzez ankietę zostały przekazane do Zespołu Redakcyjnego Strategii Lublin 2030.
Wewnętrzne i zewnętrzne konsultacje instytucjonalne w sektorze publicznym
Konsultacje instytucjonalne zostały zrealizowane przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu
Miasta Lublin, który zwrócił się bezpośrednio z zaproszeniem do składania uwag i opinii do wszystkich
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin (za pośrednictwem członków Kolegium Prezydenckiego), jednostek organizacyjnych Miasta Lublin (instytucje kultury, spółki miejskie, jednostki budżetowe pracy, jednostki budżetowe porządku publicznego, samorządowe zakłady budżetowe, podmioty
lecznicze, żłobki), pełnomocników Prezydenta Miasta Lublin oraz do organów doradczych, opiniodawczych i pomocniczych przy Prezydencie Miasta Lublin. Za pośrednictwem komórek odpowiedzialnych za
obsługę lub nadzór nad poszczególnymi jednostkami, organami lub instytucjami, zaproszenia otrzymali także Radni Rady Miasta Lublin, Radni Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Członkowie Zarządów
Rad Dzielnic oraz szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także jednostki budżetowe opieki społecznej. Łącznie wysłano 86 pism zapraszających do udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych. Zaproszenia wysłane zostały także do liderów i liderek Tematycznych Grup Roboczych. Równolegle, zaproszenia otrzymało 49 podmiotów znajdujących się poza sferą administracji Gminy Lublin,
a reprezentujących m.in administrację samorządową i rządową oraz inne podmioty publiczne, w tym
lubelskie uczelnie i instytuty naukowe. Przedłożone w pismach uwagi i opinie dotyczą przede wszystkim obszarów właściwych dla przedmiotu działalności danej komórki, jednostki organizacyjnej lub instytucji. Treść wszystkich zgłoszonych uwag i opinii została przekazana do Zespołu Redakcyjnego Strategii Lublin 2030.
Łącznie w konsultacjach społecznych udział wzięło 548 osób oraz wpłynęło 37 pisemnych odpowiedzi w ramach konsultacji instytucjonalnych.
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