
Opis proponowanych zmian 
w Regulaminie konsultacji społecznych  w Toruniu 

(Styczeń 2018) 
 
1. W § 7 ust.2 dokonano zmiany zapisu dotyczącego informowania o nieuwzględnieniu 

wniosku w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 
 
- stary zapis: 
„Uzasadnienie nieuwzględnienia wniosku zamieszczane jest we wskazanym w § 6 ust. 6 
serwisie internetowym.” 
 
- nowy zapis: 
„Informacja o nieuwzględnieniu wniosku, wraz z uzasadnieniem, zamieszczana jest 
również we wskazanym w § 6 ust. 6 serwisie internetowym.” 
 
Efekt: 
Zmiana precyzuje istniejący zapis zobowiązując nie tylko do publikowania uzasadnienia 
lecz także informacji o odrzuceniu wniosku (co dotychczas było domniemane). 

 
 
2. W § 8 ust.1 zmniejszono zakres wykluczenia podmiotów uprawnionych w przypadku 

nieuwzględnienia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, który wpłynął do 
Przewodniczącego RMT: 
 
- stary zapis: 
„Przewodniczący może przygotować projekt uchwały zgodny z założeniami 
wnioskodawcy zawartymi we wniosku lub poinformować podmioty wymienione w § 28 
statutu gminy, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w § 5 ust. 1 punkt 1 i 2, o wpływie 
wniosku i możliwości wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą. 
 
- nowy zapis: 
„Przewodniczący może przygotować projekt uchwały zgodny z założeniami 
wnioskodawcy zawartymi we wniosku lub poinformować podmioty wymienione w § 28 
statutu gminy, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w § 5 ust. 1 punkt 2) regulaminu, o 
wpływie wniosku i możliwości wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą. 
 
Efekt: 
Zmiana wprowadza obowiązek informowania przez Przewodniczącego RMT właściwej 
Rady Okręgu o wpływie wniosku, w przypadku braku zamiaru przygotowania uchwały w 
sprawie konsultacji. Ułatwi to radzie okręgu dostęp do informacji i podjęcie ew. decyzji w 
sprawie inicjatywy uchwałodawczej.  
 

 
3. W § 12 zaktualizowano zakres zadań RSdsKS społecznej ds. konsultacji społecznych: 

 
- stary zapis: 
„Zadaniem rady społecznej jest: 
   1) opracowanie w terminie 9 miesięcy od powołania rady społecznej powszechnie 
akceptowanych i skutecznych metod oraz form przeprowadzania konsultacji (Dobre 
Praktyki Prowadzenia Konsultacji) oraz ich aktualizacja; 



   2) przedstawianie Radzie do 30 marca każdego roku rocznego sprawozdania z 
przeprowadzonych konsultacji, wraz z wnioskami.” 
 
- nowy zapis: 
„Zadaniem rady społecznej jest: 
   1) realizacja zadań opisanych w §5 ust. 3 regulaminu; 
   2) aktualizacja opracowanych przez radę społeczną „Dobrych praktyk prowadzenia 
Konsultacji”; 
   3) doradzanie Prezydentowi w sprawach związanych z konsultacjami społecznymi; 
   4) przedstawianie Radzie, do 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania z 
przeprowadzonych konsultacji, wraz z wnioskami.” 
 
Efekt: 
Zmiana porządkuje dotychczasowy zapis oraz nakłada na RSdsKS obowiązek aktualizacji 
Dobrych praktyk prowadzenia konsultacji, które zostały opracowane w pierwszej kadencji 
RSdsKS, a co za tym idzie daje Radzie kolejnych kadencji realny wpływ na tworzenie 
standardu prowadzonych w mieście konsultacji oraz doradzania Prezydentowi w 
sprawach związanych z konsultacjami.Wydłużony został także termin na złożenie 
sprawozdania - o 1 dzień, tj. do końca marca. 
 

 
4. W § 13 zmodyfikowano treść punktu 3), dotyczącego grupy mieszkańców uprawnionych 

do udziału w pracach RSdsKS: 
 
- stary zapis: 
„3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców;” 
 
- nowy zapis: 
„3 osób spośród kandydatów niebędących członkami organów wykonawczych lub 
nadzorczych organizacji pozarządowych, zgłoszonych przez mieszkańców;” 
 
Efekt: 
Zmiana rozwiewa wątpliwości co do tego, czy i w jakim zakresie osoby zgłaszane do Rady 
Społecznej  w grupie mieszkańców mogą być członkami organizacji pozarządowych. 
Dotychczas możliwe były różne interpretacje tej kwestii: od całkowitej swobody po brak 
możliwości zasiadania członków ngo w Radzie Społecznej w ramach grupy „mieszkańcy”. 
 

 
5. W § 16 zaktualizowano zapisy ustępu nr 1 oraz ustępu nr 3, dodając obowiązek 

przedstawienia przez kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji społecznych opisu 
swojego doświadczenia w zakresie aktywności społecznej, a także dodano słowo 
"maksymalnie" przy liczbie rekomendowanych kandydatów: 
 
- stary zapis: 
„1. Kandydaci do Rady Społecznej spośród mieszkańców Torunia zgłaszają swoją 
kandydaturę do działu Urzędu Miasta Torunia właściwego ds. konsultacji społecznych, w 
wyznaczonym terminie, wraz z opisem swojej motywacji przystąpienia do udziału w 
radzie społecznej.” 
 



„3. Dział Urzędu Miasta Torunia właściwy ds. konsultacji społecznych rozpatruje 
zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców oraz przedstawia je Prezydentowi, 
rekomendując trzech przedstawicieli mieszkańców Torunia do udziału w Radzie 
Społecznej, kierując się motywacją przystąpienia do rady oraz liczbą podpisów poparcia.” 
 
- nowy zapis: 
„1. Kandydaci do Rady Społecznej spośród mieszkańców Torunia zgłaszają swoją 
kandydaturę do działu Urzędu Miasta Torunia właściwego ds. konsultacji społecznych, w 
wyznaczonym terminie, wraz z opisem swojej motywacji przystąpienia do udziału w 
radzie społecznej oraz doświadczenia w zakresie aktywności społecznej.” 
 
   „3. Dział Urzędu Miasta Torunia właściwy ds. konsultacji społecznych rozpatruje 
zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców oraz przedstawia je Prezydentowi, 
rekomendując maksymalnie trzech przedstawicieli mieszkańców Torunia do udziału w 
Radzie Społecznej, kierując się motywacją przystąpienia do rady, doświadczeniem w 
zakresie aktywności społecznej oraz liczbą podpisów poparcia.” 
 
Efekt: 
Zmiana pozwoli na dokonanie lepszej niż dotąd oceny merytorycznej kandydatów 
zgłaszających się do prasy w Radzie Społecznej, uwzględniającej ich aktywność 
społeczną. Zobowiązuje też dział UMT do rekomendowania max. trzech kandydatów. 

 
 
6. W § 17 ust.2 dodano do treści słowa „pełnego składu”: 

 
- stary zapis: 
   „2. Jeżeli dodatkowy nabór, o którym mowa w ust.1 okazał się nieskuteczny, Prezydent 
powołuje Radę Społeczną bez udziału przedstawicieli mieszkańców lub organizacji 
pozarządowych. 
 
- nowy zapis: 
   „Jeżeli dodatkowy nabór, o którym mowa w ust.1 okazał się nieskuteczny, Prezydent 
powołuje Radę Społeczną bez udziału pełnego składu przedstawicieli mieszkańców lub 
organizacji pozarządowych.” 
 
Efekt: 
Zmiana rozwiewa wątpliwości co do tego, czy w przypadku braku wystarczającej liczby 
kandydatów Prezydent powołuje Radę Społeczną w niepełnym składzie, czy też w ogóle 
bez udziału grupy która nie ma pełnej listy kandydatów.  
 

7. W § 19.1. usunięto punkt 5): 
 
- stary zapis: 
„5) w przypadku ujawnienia okoliczności, z powodu których członek rady społecznej nie 
daje należytej rękojmi wykonywania swoich obowiązków - po zasięgnięciu opinii rady 
społecznej.” 
 
- nowy zapis: 
brak 
 



Efekt: 
Zmiana ma na celu usunięcie z regulaminu niedookreślonego powodu odwołania członka 
Rady Społecznej. 

 
 
8. W § 22 wprowadzono nowy ustęp (ust.4) wprowadzający minimalny termin na zgłaszanie 

uwag w konsultacjach społecznych: 
 
- stary zapis: 
nie ma 
 
- nowy zapis: 
„4. Termin na złożenie pisemnych stanowisk i uwag po spotkaniu otwartym lub debacie z 
mieszkańcami nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.” 
 
Efekt: 
Zmiana precyzuje minimalny okres, w którym uczestnicy konsultacji mogą formułować i 
składać swoje uwagi i opinie dotyczące tematu konsultacji po odbyciu spotkania 
otwartego lub debaty. Dzięki temu uczestnicy będą mieć gwarantowany czas na 
sformułowanie swoich uwag w wersji pisemnej po odbyciu spotkania otwartego lub 
debaty, na których zwykle przekazywane są wszystkie szczegóły dotyczące konsultowanego 
problemu. Należy dodać, że spotkanie otwarte może się odbyć najwcześniej 7 dni od 
rozpoczęcia konsultacji. 

 
 
9. W § 23 dodano ust. 1a: 

 
- stary zapis: 
nie ma 
 
- nowy zapis: 
„1a. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może wydłużyć termin publikacji raportu 
do 60 dni.” 
 
Efekt: 
Praktyka prowadzenia konsultacji, zwłaszcza w sprawach o skomplikowanym charakterze, 
rozbudowanych i z udziałem podmiotów zewnętrznych (np. firm projektowych) pokazuje, 
że miesięczny termin na opublikowanie raportu jest trudny do dochowania. 
Wprowadzenie powyższego zapisu korzystnie wpłynie na jakość procesu. 

 
 
10. Wykreślono § 25 regulaminu: 

 
- stary zapis: 
„Rozstrzygnięcia sprzeczne z wynikami konsultacji są uzasadniane w formie pisemnej w 
serwisie ds. konsultacji społecznych.” 
 
- nowy zapis: 
Nie ma. 
 



Efekt: 
Istniejący w regulaminie zapis jest nadmiarowy. Raporty z konsultacji, które są 
publikowane na stronie internetowej, zawierają informację na temat stopnia 
uwzględnienia uwag i propozycji złożonych w procesie konsultacyjnym, a propozycje 
nieuwzględnione są dodatkowo opatrzone uzasadnieniem. 
 
 /-/ 


