
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

raport 
 
 

Konsultacje społeczne  

w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych 

 

luty 2018 r.  

REGULAMIN 

KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

 



 
 

2 
 

 

 

Spis treści 

Termin .………………………………………………………………………………………………………….3 

Liczba uczestników ………………………………………………………………………………………….3 

Organizatorzy ………..………………………………………………………………………………………..3 

Przedmiot konsultacji ……….…………………………………………………………………………….3 

Przebieg ……….………………………………………………………………………………………………….4 

Akcja informacyjno-promocyjna ……………………………………………………………………..4 

Koszty……………………………………………………………………………………………………………….4 

Uwagi ….…………………………………………………………………………………………………………..4 

Zestawienie zmian do Regulaminu wypracowanych przez RS ds. KS ……………5 

Uwagi przesłane drogą elektroniczną ……….…………………………………………10 

Podsumowanie ………………………………………………………………………………………………17 

Załącznik – informacje w mediach lokalnych ………………………………………….……..18 

Załącznik – projekt Regulaminu konsultacji społecznych ………………………….…… 24 

 

 

 



 
 

3 
 

 

  

Termin 

 

 
I etap: rok 2017 
II etap: 4 - 25 stycznia 2018 r.  
 

 
 

Liczba 

uczestników 

 

 
Praca dwunastoosobowego zespołu Rady Społecznej ds. Konsultacji 
Społecznych oraz 1 osoba, która zgłosiła  uwagi drogą elektroniczną 
w II etapie konsultacji.  
 
 

  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
 
 

Zgodnie z treścią Regulaminu konsultacji społecznych należy 
przeprowadzać co najmniej raz na cztery lata konsultacje 
społeczne w sprawie zapisów Regulaminu. 

Praca nad oceną działania regulaminu i zmianami jego treści 
prowadzona była w procesie partycypacyjnym, dwuetapowo. 

W pierwszym etapie konsultacji, który odbywał się w roku 2017, 
Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych dokonała analizy 
dokumentu i zaproponowała wprowadzenie modyfikacji 
niektórych zapisów. W ramach drugiego etapu konsultacji 
wypracowany przez RSdsKS dokument został upubliczniony 
w celu zebrania opinii mieszkańców.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konsultacjom społecznym, w szczególności ich drugiemu etapowi, 
towarzyszyła akcja informacyjna skierowana do mieszkańców.  
Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
✓serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl   
✓informacje przesłane do rad okręgów 
✓informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
✓informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/


 
 

4 
 

 
 
 
 

 

Przebieg 

konsultacji 

 
Harmonogram konsultacji społecznych (II etap) 
- 4 stycznia 2018 r. - początek konsultacji społecznych 
- 4 -25 stycznia  2018 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 11 stycznia 2018 r. - dyżur konsultacyjny dla mieszkańców 
- 25 stycznia 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 

I.Dyżur konsultacyjny 
Dyżur odbył się w dniu 11 stycznia 2018 r. w  Czytelni Centrum Sztuki 
Współczesnej przy Wałach gen. Sikorskiego 8. W trakcie dyżuru nie 
zgłoszono uwag.  
 
II. Konsultacje internetowe 
Do 25 stycznia 2018 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystała 1 osoba, która zgłosiła 8 
uwag. 

 
 

 
 
 
 

Koszty Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone bezkosztowo.  
 

 
 

Uwagi W trakcie procesu konsultacji wpłynęło osiem uwag od jednego 
mieszkańca, zgłoszonych drogą elektroniczną.  
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Zestawienie zmian do regulaminu wypracowanych przez Radę Społeczną ds. 

Konsultacji Społecznych, wraz z opisem 

 

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.  
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3.W § 12 zaktualizowano zakres zadań Rady 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 „Dobrych praktyk prowadzenia Konsultacji”, opracowanych przez Radę 
Społeczną; 

   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 Społecznej 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”. 
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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 Społecznej, 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.” 
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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: 
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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. 
 
 /-/ 
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Aktualny zapis Proponowany zapis  Uzasadnienie zmiany  Odpowiedź  

1. § 5.1. 
1) rady okręgu; 
2) grupyco najmniej 150 
mieszkańców; 
3) co najmniej 5 
organizacji 
pozarządowych 
działających na terenie 
miasta 

1) rady okręgu; w przypadku wniosku 
powyżej 10 mieszkańców obowiązkowo 
2) grupy co najmniej 50 mieszkańców; 
3) co najmniej 3 organizacje pozarządowe 
działające na terenie miasta 

1. Rady Osiedli nie ma na 
wszystkich osiedlach, a na tych na 
których są, są bardzo mało 
aktywne. Mieszkańcy nie mają nad 
nimi kontroli, nie mogą się doprosić 
o realizację swoich wniosków ani 
uzyskać od Rad odpowiedzi na nie. 
2. grupa 150 mieszkańców to 
stanowczo za duża liczba, o czym 
świadczy brak wniosków złożonych 
w ten sposób, 
3. aktualna liczba jest za duża i 
zniechęca do aktywności, 

Propozycja odrzucona. Przyjęte w 
pierwszej wersji regulaminu i 
podtrzymane w procesie jego 
aktualizacji rozwiązania ilościowe 
mają swoje podstawy: 
1) Rady Okręgów, zgodnie ze 
Statutem Gminy posiadają 
inicjatywę uchwałodawczą w 
sprawach lokalnych - stąd stosowny 
zapis także w regulaminie 
konsultacji społecznych; 
2) Grupa 150 mieszkańców posiada 
w Toruniu inicjatywę 
uchwałodawczą (co wynika także z 
tradycji historycznej samorządu 
miejskiego Torunia) - stąd także w 
kwestiach konsultacyjnych należy 
utrzymać tę liczbę. 
3) W Toruniu jest zarejestrowanych 
ponad 1200 organizacji 
pozarządowych. Znalezienie pięciu, 
które podpiszą się pod wartościową 
inicjatywą nie powinno nastręczać 
żadnych trudności. 
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2. § 2 Konsultacje 
przeprowadza się w celu: 
1) zapewnienia 
mieszkańcom 
uczestnictwa w procesie 
podejmowania 
rozstrzygnięć 
bezpośrednio 
wpływających na sposób 
lub jakość ich życia; 

Konsultacje przeprowadza się w celu: 
1) zapewnienia mieszkańcom decydowania 
w procesie podejmowania rozstrzygnięć 
bezpośrednio wpływających na sposób lub 
jakość ich życia; 

Wynik konsultacji powinien być 
wiążący dla urzędników i radnych. 

Propozycja jest niezgodna z 
obowiązującym w Polsce prawem i 
jako taka musi być odrzucona. 
Zgodnie z art. 11 ustawy o 
samorządzie gminnym mieszkańcy 
gminy podejmują rozstrzygnięcia  w 
głosowaniu powszechnym  (poprzez 
wybory i referenda) lub za 
pośrednictwem organów gminy. 
Tym samym ustawodawca dokonał  
podziału na demokrację 
bezpośrednią (instytucję wyborów i 
referendum lokalnego) i 
demokrację pośrednią (realizowaną 
za pomocą obieralnego 
przedstawicielstwa).  
W myśl ww. przepisu mieszkańcy za 
pomocą enumeratywnie 
wymienionych form demokracji 
bezpośredniej współuczestniczą z 
organami gminy (organem 
wykonawczym i stanowiąco-
kontrolnym) w procesie 
podejmowania decyzji. W 
odróżnieniu do takich form 
demokracji bezpośredniej jak 
wybory czy referendum lokalne 
konsultacje społeczne nie wiążą się 
ze ściśle określonym i 
zagwarantowanym prawnie 
wpływem mieszkańców na procesy 
decyzyjne. Mają one charakter 
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opiniodawczy, a ich zasadniczym 
celem jest dostarczenie organom 
samorządowym  informacji o 
potrzebach, preferencjach i 
oczekiwaniach mieszkańców  oraz 
ich zaktywizowanie i zaproszenie do 
udziału w debacie publicznej. 
Proces konsultacji ma zawsze 
charakter pomocniczy w stosunku 
do podstawowego działania organu 
wykonawczego. Zamieszczenie w 
treści Regulaminu zapisu 
mówiącego o wiążącym charakterze 
konsultacji społecznych byłoby  
wprowadzeniem normy sugerującej 
inny charakter prawny konsultacji 
niż jest to dopuszczalne na gruncie 
polskiego porządku prawnego 
(byłoby niezgodne z art. 11 ustawy 
o samorządzie gminnym i 
stanowiłoby naruszenie wyrażonej 
w art. 2 Konstytucji RP zasady 
demokratycznego państwa 
prawnego). 

3. §3 Konsultacje 
przeprowadza się 

a) w przypadkach 
określonych ustawami; 
b) w innych sprawach 
ważnych dla miasta; 
c) okresowo nie 
rzadziej niż co 4 lata w 

Konsultacje przeprowadza się: 
1) w przypadkach określonych 
ustawami, 
2) w innych sprawach ważnych dla 
miasta; 
3)okresowo nie rzadziej niż co 4 lata w 
celu aktualizacji regulaminu, 
4) obligatoryjnie w przypadku inwestycji 

Aktualnie konsultacje społeczne 
nie są traktowane na poważnie 
przez Urząd Miasta. Przykładem są 
np. decyzje niezgodne z 
regulaminem dotyczące wyboru 
do realizacji wniosków do Budżetu 
partycypacyjnego. Należy 
podnieść wagę konsultacji 

Propozycja odrzucona. Istniejące 
uregulowania dają możliwość 
zaproponowania do planu 
konsultacji społecznych każdego 
tematu istotnego dla lokalnej 
społeczności. Nie ma więc potrzeby 
nakładania bezwzględnego 
obowiązku, o którym mowa w 
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celu aktualizacji 
regulaminu. 

powyżej 50 000 zł oraz decyzji znacząco 
oddziaływujących na życie mieszkańców 
(np. zmiana nazwy ulic, uchwalenie 
budżetu miasta) 

propozycji. 
Sugestie dotyczące niezgodności 
postępowania z regulaminem 
budżetu partycypacyjnego są 
bezpodstawne. Prawidłowość 
działania została potwierdzona w 
trakcie postępowania 
wyjaśniającego przeprowadzonego 
przez Komisje Rewizyjną Rady 
Miasta Torunia. 

4. § 9 . 1  
2. Prezydent może: 

2. Prezydent jest zobowiązany: Prezydent ma władzę 
wykonawczą. W zakresie 
konsultacji społecznych 
decydujący głos mają Rady osiedli 
wybrane przez mieszkańców oraz 
organizacje pozarządowe, które 
mieszkańcy tworzą. 

Propozycja odrzucona. W procesach 
konsultacyjnych zwykle mamy do 
czynienia ze znacznie większym niż 
wskazuje wnioskodawca kręgiem 
interesariuszy. Ograniczanie tego 
kręgu do dwóch wskazanych przez 
wnioskodawcę podmiotów (rad 
okręgów i organizacji 
pozarządowych) stanowiłoby 
znaczące zawężenie pola dyskusji 
dla większości konsultowanych 
spraw. Prezydent Miasta, jako 
organ wykonawczy, jest 
zobowiązany do realizacji zadań 
nałożonych uchwałą - w paragrafie 
9 rada wyraża zgodę na 
posiłkowanie się w razie potrzeby 
stroną społeczną lub wręcz zlecanie 
realizacji zadania w zamówieniu 
publicznym. 
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5. § 24.1 W przypadku wątpliwości co do 
interpretacji Regulaminu Konsultacji 
Społecznych, decydujący głos na Rada ds. 
konsultacji społecznych. Decyzja jest 
podejmowana przez radę na jawnym 
posiedzeniu przez głosowanie w pełnym 
składzie, stosunkiem ¾  głosów. W 
przypadku niespełnienia tego warunku, 
decyzja rady za każdym razem będzie 
pozytywna dla wnioskującego mieszkańca 
lub organizacji społecznej zgłaszającej 
wniosek. 

Aktualnie nie ma kontroli 
społecznej nad konsultacjami 
społecznymi, nad ich jakością oraz 
przestrzeganiem Regulaminu 
Konsultacji Społecznych. Pomimo 
zgłaszanych uwag, raportów 
świadczących o naruszeniach, 
(stabilo.home.pl/wo_org/wp-
content/uploads/2017/11/Raport-
ko%C5%84cowy.pdf) organy 
wyznaczone do kontroli, nie 
spełniają swojej funkcji i 
obywatele nie są w stanie 
wyegzekwować zmiany w tym 
zakresie. 

Propozycja niezrozumiała 
merytorycznie. Zgodnie z 
wcześniejszymi wyjaśnieniami - 
patrz pkt. 2 zestawienia, 
konsultacje społeczne w świetle 
polskiego prawa nie mają 
charakteru decyzyjnego. Nie można 
więc proponować zapisów w 
kontekście wyników konsultacji, wg 
których uczestnicy konsultacji 
podejmowaliby decyzje i 
rozstrzygnięcia. Konsultacje są 
działaniem wspomagającym proces 
podejmowania decyzji, a o sposobie 
uwzględnienia propozycji i uwag 
zebranych w procesie 
konsultacyjnym decyduje podmiot 
organizujący konsultacje - w tym 
przypadku Prezydent Miasta 
Torunia. 
Rada Społeczna ds. Konsultacji 
Społecznych jest natomiast ciałem  
opiniodawczo-doradczym organów 
Gminy w sprawach konsultacji 
społecznych. Nie można jej także 
przypisać uprawnień kontrolnych, 
ponieważ wykraczałoby to poza 
przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym.  
Wskazany przez Pana w 
uzasadnieniu dokument nie zawiera 
żadnych danych na temat 



 
 

15 
 

naruszania Regulaminu Konsultacji 
Społecznych, ani nie wskazuje 
przykładów takich naruszeń. 

6. § 23.1.  
l a .  W  
u z a s a d n i o n y c h  
p r z y p a d k a c h  
Prezydent może wydłużyć 
termin publikacji raportu 
do 60 dni. 

usunąć Aktualnie w większości Raporty z 
konsultacji społecznych są 
publikowane po terminie 30 dni 
zapisanym w aktualnym 
regulaminie. Wydłużenie tego 
czasu dodatkowo osłabi wagę 
prowadzenia konsultacji 
społecznych. Po 60 dniach o 
konsultacji, mieszkańcy nie będą 
pamiętać o co w nich chodziło ... 

Propozycja odrzucona. Zapis został 
wprowadzony w ramach działań 
oceniających mechanizmy 
regulaminu i poprawiających jego 
funkcjonowanie.  Praktyka 
prowadzenia konsultacji , zwłaszcza 
w sprawach o skomplikowanym 
charakterze, rozbudowanych i z 
udziałem podmiotów zewnętrznych 
(np. firm projektowych lub 
ekspertów) pokazuje, że miesięczny  
termin na opracowanie i  
opublikowanie  raportu  jest 
czasami trudny do dochowania. 
Wprowadzenie zapisu mówiącego o 
możliwości wydłużenia terminu 
publikacji raportu do 60 dni 
korzystnie wpłynie na jakość 
procesu konsultacyjnego.  

7. § 23.1  
3. Konsultacje są ważne, 
bez względu na liczbę 
osób i podmiotów 
biorących w nich udział, 
jeśli zostały 
przeprowadzone zgodnie 
z zasadami zawartymi w 
regulaminie. 

3. Konsultacje są ważne, jeśli wzięło w 
nich udział minimum 5% osób 
uprawnionych , jeśli zostały 
przeprowadzone zgodnie z zasadami 
zawartymi w regulaminie. Jeśli taki 
warunek nie zostanie spełniony, 
konsultacje należy powtórzyć. Jeśli 
powtórzone konsultacje nie spełnią 
ponownie tego warunku, należy przyjąć 
wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Należy zrobić wszystko, aby 
zachęcać mieszkańców do udziału 
w konsultacjach. Nie mogą być 
ważne konsultacje, na które 
przychodzi 1 mieszkaniec 
(przykład basenu na Bydgoskim). 

Propozycja odrzucona. Konsultacje 
nie są procesem decyzyjnym, a 
wspomagającym podejmowanie 
decyzji. Są jednym z wielu 
elementów, które osoby 
podejmujące decyzje biorą pod 
uwagę przed podjęciem tej decyzji. 
Stąd nie jest istotna frekwencja, a 
jakość wypracowanych w ramach 
procesu konsultacyjnego 
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propozycji. Istotna też jest 
aktywność środowisk, w tym 
pozarządowych, w promowaniu idei 
konsultacji społecznych - 
rozwiązania administracyjne nie 
przyniosą tu oczekiwanych efektów. 

8 § 24 
Wyniki konsultacji nie 
są wiążące dla organów 
Gminy Miasta Toruń, lecz 
stanowią istotną opinię 
przy 
podejmowaniu 
rozstrzygnięć w sprawach 
dotyczących 
przedmiotu konsultacji. 

Wyniki konsultacji są wiążące dla 
organów Gminy Miasta Toruń. 

To oczywiste. To mieszkańcy 
podejmują wszystkie decyzje co 
do miasta. Zadaniem Radnych jest 
podejmowanie istotnych dla 
mieszkańców tematów, które po 
przygotowaniu przez urzędników, 
powinny być rozstrzygane przez 
mieszkańców. 

Propozycja odrzucona. Patrz 
wyjaśnienie w pkt. 2 zestawienia. 
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Podsumowanie 
 

 
Dwuetapowa procedura zastosowana podczas procesu 
konsultacyjnego w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych 
umożliwiła wypracowanie dokumentu w trybie partycypacyjnym. 
W grupie eksperckiej  zostały ocenione obecnie funkcjonujące 
mechanizmy oraz wypracowane propozycje zmian regulaminowych. 
Po wyłożeniu projektu zainteresowani mieszkańcy oraz organizacje 
pozarządowe miały możliwość wniesienia uwag i propozycji 
merytorycznych. 
Pa zakończeniu konsultacji dokument, w formie projektu uchwały, 
zostanie skierowany do Rady Miasta Torunia. 
 
 

 

 
Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  

Projekt Regulaminu konsultacji społecznych 

 

 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 5 stycznia 2018 r.  

 

 

http://www.torun.pl/
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cały tekst: 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji 
zapisów Regulaminu konsultacji społecznych. 

Regulamin. Dlaczego dokument jest ważny? 
Regulamin opisuje podstawy prowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu. Został przyjęty 
przez Radę Miasta Torunia w lutym 2013 r., a opracowany w wyniku współpracy samorządu 
Torunia ze stroną społeczną - jako wspólny dokument przygotowany przez grupę 
reprezentatywną złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców 
Torunia, radnych oraz urzędników Urzędu Miasta Torunia (uchwała nr 508/13 Rady Miasta 
Torunia z dni 21 lutego 2013 r.). 

Regulamin konsultacji to ważny dokument, który określa m.in.: podmioty uprawnione do 
składania wniosków w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz podejmowania decyzji o ich 
przeprowadzeniu; ważne terminy związane z konsultacjami; sposób ich prowadzenia czy 
informowania mieszkańców o konsultacjach. Mówi też o Radzie Społecznej ds. Konsultacji 
Społecznych, sposobie jej powoływania oraz zadaniach. 

  

Aktualizacja Regulaminu 
Zgodnie z zapisami Regulaminu należy przeprowadzać okresową weryfikację tego 
dokumentu, aby sprawdzić jego aktualność, ew. zmodyfikować dostosowując do 
zmieniających się potrzeb. W 2017 r. Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych przystąpiła 
do pracy nad aktualizacją dokumentu, dokonała analizy zapisów Regulaminu i 
zaproponowała zmiany. W ten sposób powstał projekt zmienionego regulaminu, który jest 
teraz opublikowany na stronie internetowej i podlega konsultacjom społecznym. 

  

 

Co w ramach konsultacji? 
Chcemy zebrać opinie i uwagi zainteresowanych mieszkańców i środowisk dotyczące 
przedstawionego projektu Regulaminu ze zmianami. 

• Na czwartek, 11 stycznia 2018 r., o godzinie 17.00, w Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały 
gen. Sikorskiego 13, zaplanowaliśmy dyżur konsultacyjny, podczas którego będzie można 
podyskutować o proponowanych zmianach 

• Opinie, uwagi i propozycje można też nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: 
konsultacje@um.torun.pl 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Czekamy do 25 stycznia 2018 r. 

 

Konsultacje i co dalej? 
Po zebraniu uwag zostanie przygotowany raport z przeprowadzonych konsultacji, który 
będzie przekazany do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. 
Skonsultowany z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu konsultacji 
społecznych, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Torunia, będzie przekazany radnym 
Rady Miasta Torunia. 

 

Do pobrania: 

• Projekt Regulaminu Konsultacji Społecznych z uwzględnieniem proponowanych zmian 
(zmiany merytoryczne podkreślone i podświetlone na żółto, plik .pdf) 

• Opis zmian wraz z przewidywanymi efektami ich wprowadzenia (plik .pdf) 
• Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji (plik .doc) 

 

Data publikacji: 2018-01-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/ks_reg_kons_spol_2018_zmiany_projekt.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/ks_reg_kons_spol_2018_zmiany_projekt.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/ks_reg_kons_spol_2018_wykaz_zmian.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/ks_reg_kons_spol_2018_form_uwag.doc
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Strona internetowa www.orbitoruń.pl, 5 stycznia 2018 r.  
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Gazeta Wyborcza, 10 stycznia 2018 r.  
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Gazeta Pomorska, 11 stycznia 2018 r.  
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Projekt Regulaminu konsultacji społecznych - z uwzględnieniem zmian: 

 

Załącznik 
do UCHWAŁY NR …............ 

RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia …………. 2018 r. 

REGULAMINKONSULTACJI SPOŁECZNYCH W TORUNIU 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1)regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin konsultacji społecznych w Toruniu; 
2)mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń; 
3)mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Miasta Toruń; 
4)konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje społeczne przeprowadzone w trybie niniejszej 

uchwały; 
5)Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Torunia; 
6)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Torunia; 
7)Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Torunia; 
8)statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Miasta Toruń stanowiący załącznik do 

uchwały Nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminy Miasta Toruń; 

9)Radzie Społecznej - należy przez to rozumieć Radę Społeczną ds. Konsultacji Społecznych. 
 

Cel konsultacji 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu: 

1)zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio 
wpływających na sposób lub jakość ich życia; 

2)aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia 
odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta; 

3)polepszania współpracy organów miasta z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei 
leżących u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej; 

4)zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań. 
 

Zakres merytoryczny i zasięg konsultacji 

§ 3. Konsultacje przeprowadza się: 

1)w przypadkach określonych ustawami; 
2)w innych sprawach ważnych dla miasta; 
3)okresowo nie rzadziej niż co 4 lata w celu aktualizacji regulaminu. 
 

§ 4. Konsultacje mogą mieć zasięg: 

1)ogólnomiejski, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców całego miasta; 
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2)lokalny, gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców określonej części miasta, np. osiedla lub 
części osiedla; 

3)środowiskowy, gdy podejmują sprawy ważne m.in. dla grup mieszkańców, organizacji 
pozarządowych. 
 

Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji 

§ 5.1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy własnej Prezydenta lub na 
podstawie skierowanego do niego wniosku: 

1)rady okręgu; 
2)grupy co najmniej 150 mieszkańców; 
3)co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. 

2. Wniosek podmiotów wymienionych w ust. 1 punkt 1-3 o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych może być złożony również do Rady. 

3. Rada Społeczna tworzy listę rankingową tematów przeznaczonych do konsultacji. Lista jest 
sporządzana wg następujących reguł: 

1)propozycje tematów do ujęcia na liście rankingowej na kolejny rok kalendarzowy są zgłaszane 
w publicznym naborze ogłaszanym przez Prezydenta, przy czym nabór jest ogłaszany nie później 
niż do końca października roku poprzedzającego rok, którego dotyczy lista rankingowa i trwa 
nie krócej niż 21 dni; 

2)propozycje tematów mogą zgłaszać podmioty wskazane w ust. 1, zgodnie z procedurą składania 
wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych; 

3)propozycje spełniające wymogi formalne opisane w procedurze są przekazywane Radzie 
Społecznej, która sporządza listę rankingową zgłoszonych tematów; 

4)lista rankingowa sporządzona przez Radę Społeczną jest przedstawiana Prezydentowi jako 
niewiążący materiał pomocniczy, stanowiący wsparcie w procesie rozpatrywania wniosków 
w sprawie konsultacji społecznych. 

4. W ciągu miesiąca od otrzymania listy rankingowej Prezydent sporządza i przekazuje 
Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia własny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu 
konsultacji społecznych na rok kalendarzowy. 

5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnienia do złożenia projektu uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych do Rady Miasta Torunia przez podmioty wymienione w 
§ 28 statutu gminy. 

 

Procedura inicjowania i przeprowadzania konsultacji 

§ 6.1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać: 

1)imię i nazwisko lub nazwę inicjatora konsultacji; 
2)listę osób, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu pocztowego, upoważnionych przez 

inicjatorów do kontaktu z Prezydentem lub Radą; 
3)proponowany przedmiot (zakres) konsultacji; 
4)proponowany zasięg konsultacji; 
5)proponowany termin przeprowadzenia konsultacji; 
6)uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji. 
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2. W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 150 mieszkańców, do wniosku, 
o którym mowa w ust.1, należy dołączyć czytelnie przygotowaną listę osób popierających inicjatywę 
zawierającą: 

1)na każdej stronie nagłówek wraz z określonym zakresem konsultacji oraz stopkę zawierającą numer 
strony i oświadczenie osób popierających wniosek o ogłoszenie konsultacji, stanowiące zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia wniosku, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
922); 

2)imiona i nazwiska; 
3)adresy zamieszkania; 
4)podpisy osób popierających wniosek. 

3. W przypadku wniosków składanych przez co najmniej 5 organizacji pozarządowych do 
wniosku, o którym mowa w ust 1, należy dołączyć listę zawierającą: 

1)nazwę każdej organizacji oraz adres jej siedziby; 
2)imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji; 
3)podpis osoby (lub osób) uprawnionej do reprezentowania organizacji. 

4. W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zawiera błędy 
formalne, Prezydent lub Przewodniczący pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa go do ich 
poprawienia w terminie 14 dni. 

5. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie poprawi błędów, wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpoznania. 

6. Wniosek wolny od błędów formalnych, zostaje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty 
jego wpływu, zamieszczony w serwisie miejskim poświęconym konsultacjom społecznym. 

7. Przy rozpatrywaniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji brane jest pod uwagę 
w szczególności: przedmiot konsultacji, dobór form i koszty przeprowadzenia konsultacji. 

 

§ 7.1. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji 
Prezydent informuje wnioskodawców na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 21 dni od daty 
złożenia wniosku poprawnego pod względem formalnym. 

2. Informacja o nieuwzględnieniu wniosku, wraz z uzasadnieniem, zamieszczana jest również 
we wskazanym w § 6 ust. 6 serwisie internetowym. 

3. Prezydent określa dobór metod, form konsultacji oraz szczegółowe ustalenie warunków 
formalnych dla przedmiotu konsultacji. 

4. Prezydent nie uwzględnia wniosku, jeżeli odbyły się już ważne konsultacje społeczne we 
wskazanym przedmiocie, chyba że wystąpiły istotne okoliczności uzasadniające rozpatrzenie takiego 
wniosku. 

 

§ 8.1. 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. 
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2. W przypadku, gdy Przewodniczący przy rozpatrywaniu wniosku nie skorzysta 
z przysługującego mu uprawnienia w zakresie inicjatywy uchwałodawczej, wówczas przedstawia go 
innym podmiotom Rady, które posiadając takie uprawnienia mogą wnieść wniosek w postaci 
projektu uchwały na najbliższą sesję Rady. 

3. Jeżeli żaden z tych podmiotów nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia, wówczas 
wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie informuje 
wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. 

4. Przewodniczący nie uwzględnia wniosku, jeżeli odbyły się już ważne konsultacje społeczne 
we wskazanym przedmiocie, chyba że wystąpiły istotne okoliczności uzasadniające rozpatrzenie 
takiego wniosku. 

 

§ 9.1. Przeprowadzenie przez Prezydenta lub Radę konsultacji na wniosek uprawnionych 
podmiotów każdorazowo powierza się Prezydentowi. 

2. Prezydent może: 

1)współpracować w zakresie przeprowadzenia konsultacji m.in. z Radami Okręgów, Młodzieżową 
Radą Miasta, Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, organizacjami 
pozarządowymi; 

2)zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

§ 10. Konsultacje i ich wyniki przeprowadzone na terenie miasta przez podmioty inne niż 
wymienione w niniejszym regulaminie uznaje się za ważne przy spełnieniu warunków w nim 
zawartych i po uprzednim uzyskaniu akceptacji Prezydenta planu przeprowadzenia konsultacji, 
wyboru metod i form wykorzystanych w procesie konsultacji, warunków formalnych dla przedmiotu 
konsultacji oraz zawartości raportu pokonsultacyjnego. 

 

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych 
Formy konsultacji 

 

§ 11. Członków Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych powołuje Prezydent. 

§ 12. Zadaniem Rady Społecznej jest: 

1)realizacja zadań opisanych w §5 ust. 3 Regulaminu; 
2)aktualizacja „Dobrych praktyk prowadzenia konsultacji”, opracowanych przez Radę Społeczną; 
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. 
 

§ 13. Rada Społeczna składa się z dwunastu członków, w tym: 

1)3 Radnych Miasta Torunia wskazanych przez Radę; 
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2)3 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie 
miasta; 

3)3 osób spośród kandydatów niebędących członkami organów wykonawczych lub nadzorczych 
organizacji pozarządowych, zgłoszonych przez mieszkańców; 

4)3 pracowników Urzędu Miasta Torunia. 
 

§ 14. Rada Miasta Torunia wskazuje w drodze uchwały trzech radnych do udziału w Radzie 
Społecznej. 

 

§ 15.1. Kandydatów do Rady Społecznej reprezentujących organizacje pozarządowe zgłaszają 
w wyznaczonym terminie działające zgodnie z prawem organy organizacji, dołączając do zgłoszenia 
opis doświadczenia kandydata w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Kandydaci powinni posiadać rekomendacje przynajmniej trzech innych organizacji 
pozarządowych. 

3. Rekomendacje uznaje się za ważne, jeśli zostały spełnione następujące warunki: 

1)rekomendacji udzielono w formie pisemnej przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony 
do wystawienia rekomendacji danej organizacji; 

2)organizacja pozarządowa udzieliła rekomendacji tylko jednemu kandydatowi; 
3)organizacja pozarządowa, która zgłosiła własnego kandydata, nie może udzielić rekomendacji 

innemu kandydatowi. 
4. Zgłoszenia składane są do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. 

5. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia rozpatruje zgłoszenia kandydatów 
z organizacji pozarządowych oraz przedstawia je Prezydentowi, rekomendując trzech przedstawicieli 
środowiska pozarządowego do udziału w Radzie Społecznej, kierując się doświadczeniem 
kandydatów oraz liczbą zebranych przez nich rekomendacji. 

§ 16.1. 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. 

2. Kandydaci powinni posiadać listę poparcia co najmniej 15 innych mieszkańców Torunia, 
zawierającą następujące pozycje: w nagłówku - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL 
kandydata oraz informację o celu zbierania podpisów; w treści - imiona i nazwiska, adresy 
zamieszkania, numery PESEL oraz podpisy osób popierających kandydata. 

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 Społecznej, doświadczeniem w zakresie aktywności społecznej oraz liczbą 
podpisów poparcia. 

 

§ 17.1. W przypadku niezgłoszenia się do udziału w Radzie Społecznej dostatecznej liczby 
przedstawicieli mieszkańców lub organizacji pozarządowych, organizuje się jeden dodatkowy nabór. 
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2. 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. 

 

§ 18. Pracowników Urzędu Miasta Torunia do udziału w Radzie Społecznej wskazuje 
Prezydent. 

 

§ 19.1. Prezydent odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji: 

1)na jego wniosek; 
2)na wniosek podmiotu, który zgłosił kandydaturę tego członka; 
3)w przypadku skazania członka Rady Społecznej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 
4)w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Rady Społecznej. 

2. W miejsce odwołanego członka Rady Społecznej Prezydent powołuje inną osobę 
uczestniczącą w naborze, o którym mowa w § 14, § 15, § 16 i § 18, wybraną w sposób tam określony. 

 

§ 20. Za udział w Radzie Społecznej nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 21.1. Pracę Rady Społecznej organizuje przewodniczący wybrany przez Radę Społeczną 
spośród jej członków. 

2. Rada Społeczna działa w trybie i na zasadach określonych w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów osób wchodzących w jej skład w obecności przynajmniej połowy jej 
członków. 

3. Obsługę kancelaryjną Rady Społecznej sprawuje dział Urzędu Miasta Torunia właściwy ds. 
konsultacji społecznych. 

 

§ 22.1. Wszystkie konsultacje powinny być przeprowadzane zgodnie z „Dobrymi praktykami 
prowadzenia konsultacji”, o których mowa w § 12 pkt. 2), z uwzględnieniem co najmniej dwóch 
wymienionych metod: 

1)zebranie opinii mieszkańców na temat przedmiotu konsultacji poprzez: sondaż lub ankietę 
ilościową lub opinie i uwagi zebrane w zwyczajowy sposób, w tym także drogą elektroniczną lub 
inne podobne formy; 

2)otwarte spotkania (debaty) lub inne podobne formy; 
3)różne formy warsztatów obywatelskich. 

2. Dodatkową formą konsultacji, która może zostać uwzględniona w procesie konsultacji jest 
zespół ekspercki, powoływany każdorazowo przez Prezydenta. 

3. Wszelkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu i zasięgu 
kampanią informacyjno-promocyjną. Informację o konsultacjach organ odpowiedzialny przekazuje do 
wiadomości publicznej w dniu ich rozpoczęcia, nie później niż 7 dni przed planowanymi otwartymi 
spotkaniami. 
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4. Termin na złożenie pisemnych stanowisk i uwag po spotkaniu otwartym lub debacie z 
mieszkańcami nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.  

 

Wyniki konsultacji 

§ 23.1. Raport z konsultacji zamieszczany jest przez Prezydenta nie później niż 30 dni od 
zakończenia konsultacji w internetowym serwisie miejskim ds. konsultacji społecznych, w sposób 
zgodny z niniejszą uchwałą, ewentualnie dodatkowo w inny sposób, szczególnie dogodny dla 
uczestniczących w danych konsultacjach. 

1a. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może wydłużyć termin publikacji raportu do 60 
dni.  

2. Raport zawiera w szczególności: 

1)sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające m.in. informacje o tym kto, kiedy i przy użyciu 
jakich metod i form przeprowadził konsultacje, liczbę osób w nich uczestniczących, koszt 
konsultacji; 

2)wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem przyjęcia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag 
zgłoszonych w trakcie konsultacji, jeżeli wymaga tego przedmiot konsultacji. 

3. Konsultacje są ważne, bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, 
jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie. 

 

§ 24. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Miasta Toruń, lecz stanowią 
istotną opinię przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przedmiotu konsultacji. 
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