
Załącznik nr 5.3. 

Opis i wnioski z konsultacji społecznych 

Ważnym etapem pracy nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska były przeprowadzone 

konsultacje społeczne. W oparciu o metodologię stosowaną przy sporządzaniu dokumentu 

strategicznego zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne. Głównym ich celem było 

przedstawienie władzy i społeczności lokalnej postępów związanym z procesem aktualizacji 

strategii oraz uzyskania opinii i uwag na temat kierunków rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w latach 2014-2020 z perspektywą do 2030r. Uczestnikami byli przedstawiciele 

władz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego gmin wchodzących w skład obszaru 

funkcjonalnego, tj. Miasta Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska, oraz zaproszeni reprezentanci 

społeczności lokalnej (sołtysi, przedsiębiorcy, nauczyciele, koła gospodyń wiejskich, 

mieszkańcy). 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 5 września 2014r. W spotkaniu 

uczestniczył zespół zadaniowy ds. wspólnej strategii, tj. Prezydent Miasta Biała Podlaska, Wójt 

Gminy Biała Podlaska, pracownicy urzędów zaangażowani w przygotowanie strategii oraz 

eksperci zewnętrzni. Na spotkaniu przedstawiono wstępne założenia opracowywanego 

dokumentu, a także wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowanie dla przygotowanej strategii. 

Kolejnym etapem podczas tworzenia strategii była ankietyzacja społeczności lokalnej. 

Ankieta dotyczyła oceny stanu i potencjału Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

Bezpośredni udział mieszkańców pozwolił odzwierciedlić rzeczywiste potrzeby społeczno-

gospodarcze oraz wyznaczyć główne kierunki rozwoju miasta i gminy Biała Podlaska 

w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Czas ankietyzacji: 3 tygodnie od 

20 stycznia 2015r. do 10 luty 2015r. Ankietę wypełniło 205 mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego, z czego 88% stanowili mieszkańcy miasta, a zaledwie 12% mieszkańcy gminy. 

Ankietowani odpowiedzieli na 10 pytań, z czego z dwóch ostatnich jedno było przeznaczone 

wyłącznie dla mieszkańców miasta, a drugie wyłącznie dla mieszkańców gminy wiejskiej. 

Przeprowadzono również konsultację dokumentów poprzez ich zawieszenie na stronie 

internetowej (http://www.bialapodlaska.pl/strategia/?a=aktualnosci). W dniu 8 maja 2015r. 

pojawiło się Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2013r.), które 

odbyły się w dniach 18.05.-01.06.15r. W ramach konsultacji możliwe było zgłaszanie propozycji, 

uwag oraz opinii na piśnie na formularzu konsultacji bądź drogą elektroniczną. W ramach 

prowadzonych konsultacji zgłoszono uwagi, które po przeanalizowaniu zostały uwzględnione 

w dokumencie. 


