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Sprawozdanie z przebiegu  

i wyniki konsultacji społecznych,  
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1. Podstawa prawna i cel konsultacji 

Konsultacje społeczne zrealizowano w procesie tworzenia Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą 

do 2035, obejmującej: Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Leżajsk, 

Miasto Leżajsk, Gminę Kuryłówka, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Tryńcza. 

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii na temat planowanych 

kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych 

interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. 

Proces konsultacji został przeprowadzony w szczególności w oparciu o zapisy 

art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwały 

poszczególnych Rad Gmin i Powiatu określające szczegółowe zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji w każdej z jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Zakres i termin konsultacji 

Zakres, termin i sposób organizacji procesu konsultacji został ogłoszony na 

stronach internetowych Powiatu i Gmin przygotowujących projekt Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami konsultacyjnymi. 

Zgodnie z wymogami ustawowymi proces konsultacji trwał 35 dni od dnia 

ogłoszenia na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu konsultacji. Konsultacje 

odbywały się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r.  

w formie pisemnej. 

W tym czasie każdy mieszkaniec i interesariusz mógł przesłać (za pośrednictwem 

formularza do zgłaszania uwag dostępnego na stronach internetowych lub w formie 

papierowej) swoje uwagi do dokumentu. 

3. Interesariusze konsultacji 

Konsultacje prowadzono w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz  

z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje stanowiły otwarty proces dialogu 

władz samorządowych z mieszkańcami i innymi interesariuszami, mający na celu 

podjęcie optymalnych decyzji w zakresie rozwoju obszaru funkcjonalnego.  

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego był również przekazany drogą 

pisemną i elektroniczną podmiotom, które ze względu na zakres tematyczny lub 

terytorialny mogły być zainteresowane jego treścią. 

4. Otwarte spotkanie konsultacyjne 

W dniu 22.12.2021 r. o godzinie 11.00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy 

Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku (ul. M.C. Skłodowskiej 6) zorganizowano 
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otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i wszystkich interesariuszy Obszaru 

Funkcjonalnego. W ten sposób mieli oni możliwość nie tylko zapoznania się  

z koncepcją rozwoju LOF, ale również zgłoszenia swoich propozycji w formie dyskusji. 

Podczas spotkania, przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, jako 

podmiotu eksperckiego opracowującego projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Gmin i Powiatu Radzyńskiego przedstawił prezentację dotyczącą zakresu rzeczowego 

dokumentu strategicznego oraz procesu przygotowania. 

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie zgłoszono uwag ani sugestii 

dotyczących treści dokumentu. Zadane przez uczestników pytania dotyczyły: dalszego 

procesu uchwalania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz potencjalnych źródeł finansowania projektów i przedsięwzięć 

przedstawionych w dokumencie. Ekspert FIM rzeczowo odpowiedział na zadane przez 

uczestników pytania. 

5. Uwagi w formie pisemnej 

W ramach prowadzonego procesu zbierania uwag mieszkańców i interesariuszy  

w formie pisemnej, do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego nie 

wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku. 

6. Podsumowanie  

Niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zostało 

przygotowywane w ustawowym terminie 30 dni od zakończenia procesu 

konsultacyjnego i zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Cały proces konsultacyjny pozwolił na zaangażowanie różnych grup społecznych  

w przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku, co jest również 

zapowiedzią pełnej współpracy z mieszkańcami na etapie wdrażania strategii i realizacji 

poszczególnych inwestycji. 

 

 


