
Załącznik nr 4.2. 

Opis i wnioski z konsultacji społecznych 

Ważnym etapem pracy nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Przygranicznego Obszaru 

Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” były przeprowadzone konsultacje społeczne. W oparciu 

o metodologię stosowaną przy sporządzaniu dokumentu strategicznego zorganizowano trzy 

spotkania konsultacyjne oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego. Głównym celem przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych było 

zaprezentowanie przedstawicielom administracji samorządowej i społeczności lokalnej 

postępów związanym z procesem aktualizacji strategii oraz uzyskania opinii i uwag na temat 

kierunków rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” w latach 

2014-2020. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele władz lokalnych jednostek samorządu 

terytorialnego gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, tj. Gminy Janów Podlaski, 

Gminy Kodeń, Gminy Konstantynów, Gminy Leśna Podlaska, Gminy Łomazy, Gminy Piszczac, 

Gminy Rokitno, Gminy Sławatycze, Miasta Terespol, Gminy Terespol, Gminy Tuczna, Gminy 

Zalesie oraz zaproszeni reprezentanci społeczności lokalnej (sołtysi, przedsiębiorcy, 

nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, koła gospodyń wiejskich, 

mieszkańcy). 

Pierwsze spotkanie z udziałem wójtów gmin tworzących obszar odbyło się 30 stycznia 

2015 r. w gminie Tuczna i poświęcone było przedstawieniu wniosków wynikających z diagnozy 

oraz określeniu możliwości wspólnej współpracy pomiędzy samorządami tworzącymi 

Przygraniczny Obszar Funkcjonalny „Aktywne Pogranicze”. 

Drugie spotkanie konsultacyjne na terenie obszaru funkcjonalnego odbyło się w dniach 

2-4.02.2015r. indywidualnie w każdej z gmin. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 

władz lokalnych, pracownicy urzędów zaangażowani w przygotowanie strategii, radni, 

przedstawiciele instytucji podległych urzędowi lokalnemu, przedsiębiorcy, koła gospodyń 

wiejskich, organizacji samorządowych a także mieszkańcy gmin. Podczas spotkań 

przedstawiono charakterystyczne dla obszaru uwarunkowania rozwojowe oraz kierunki 

rozwojowe obszaru wraz z wizją i celami, a także możliwości finansowania planowanych 

przedsięwzięć. 

Kolejnym etapem podczas tworzenia strategii była ankietyzacja społeczności POF 

„Aktywne Pogranicze”. Ankieta dotyczyła oceny stanu i potencjału Przygranicznego Obszaru 

Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”. Bezpośredni udział mieszkańców pozwolił 

odzwierciedlić rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz wyznaczyć główne kierunki 

rozwoju wyznaczonego obszaru funkcjonalnego w wymiarze przestrzennym, gospodarczym 

i społecznym. Czas ankietyzacji: 3 tygodnie od 15 stycznia 2015r. do 5 lutego 2015r. Ankietę 

wypełniło 143 mieszkańców obszaru funkcjonalnego, z czego największy odsetek 

ankietowanych stanowili mieszkańcy gmin: Piszczac (24%), Łomazy (17%) oraz Zalesie (14%). 

Przeprowadzono również konsultację dokumentów poprzez ich zawieszenie na 

stronach internetowych poszczególnych gmin. W dniach. 27.02.-13.03.15r. konsultowany był 

projekt dokumentu pn. Aneks statystyczno – diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii 

Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2014 – 2020. 

Natomiast w dniach 30.03.-13.04.15r. prowadzono konsultację Zintegrowanej Strategii Rozwoju 



Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015 – 2020 wraz 

z Planem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

W ramach prowadzonych konsultacji zgłoszono 5 uwag, które głównie dotyczyły planu 

działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.  

Prowadzono również konsultacje społeczne dotyczące projektu Prognozy 

oddziaływania na środowisko do projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego 

Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015 – 2020. Informację o 

konsultacjach zamieszczono na stronach internetowych BIP gmin partnerskich oraz na 

tablicach ogłoszeń w urzędach. W trakcie realizacji procesu strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko nie zgłoszono ze strony społeczeństwa uwag i wniosków do opracowywanego 

dokumentu. 

Trzecie spotkanie konsultacyjne  - podsumowujące, odbyło się w dniu 10 kwietnia 2015r. 

na terenie gminy Tuczna. Spotkanie z udziałem wójtów gmin tworzących obszar funkcjonalny 

poświęcone było omówieniu wizji rozwoju obszaru, celów strategicznych oraz kierunków 

działań przyczyniających się do osiągnięcia zaplanowanego rozwoju. Podczas spotkania 

uzgodniono realizację wspólnych projektów – kluczowych do rozwoju POF „Aktywne 

Pogranicze” do 2020r. 


