
Konsultacje społeczne  
AKTUALIZUJEMY REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  
 
Notatka ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 20 stycznia 2021 r.  
 

Lista problemów oraz propozycje  wskazane przez uczestników spotkania konsultacyjnego  
 
 

Zagadnienie Propozycje Korzyści 
wynikające z 

zaproponowanego 
rozwiązania  

Zagrożenia 
związane z 

zaproponowanym 
rozwiązaniem  

Zbyt duża ilość mieszkańców wymagana 
przy składaniu wniosku o 
przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. 
 

- zmniejszyć ilość wymaganych 
podpisów  do 25 osób   

- propozycja, aby wniosek był 
zgłaszany przez 1 osobę, nie powinno 
być w ogóle ograniczenia w tej 
kwestii 

 - propozycja, aby wniosek była 
składany przez co najmniej 25 osób 
lub wprowadzić zakres między 25 a 
40 osób (brak sprecyzowania, od 
czego miałaby zależeć wymagana 
ilość podpisów) 

-  zmniejszyć ilość wymaganych 
podpisów do 25 osób (należy wziąć 

zwiększenie 
zaangażowania 
obywatelskiego 

Nie wskazano 



pod uwagę pandemię i zmniejszenie 
aktywności społecznej mieszkańców) 

- zmniejszyć ilość wymaganych 
podpisów do 15 osób, zgodnie z 
wymogami obowiązującymi przy 
składaniu wniosków do budżetu 
obywatelskiego lub zmniejszyć do 1 
osoby, tak jak w przypadku składania 
propozycji do budżetu miasta,   

Brak możliwości zbierania podpisów 
poparcia w trakcie pandemii. 

- warto rozważyć rozwiązania 
elektroniczne (może e-puap),  
potwierdzające tożsamość danej 
osoby,  

- wykorzystać aplikację do budżetu 
obywatelskiego przy potwierdzaniu 
tożsamości osoby popierającej 
wniosek, 

- forma papierowa zbierania 
podpisów poparcia powinna zostać 
zachowana, nie można ograniczać 
formy składania podpisów tylko do 
formy elektronicznej  

zachowanie zasad 
reżimu sanitarnego 
podczas pandemii, 
brak konieczności 
kontaktu z innymi 
mieszkańcami 
chcących poprzeć 
wniosek 
wnioskodawcy 

możliwość 
wykluczenia osób 
starszych 
nieposiadających 
dostępu do 
Internetu 

Brak zróżnicowania wymaganej liczby 
podpisów poparcia pod wnioskiem o 
przeprowadzenie konsultacji – w 
zależności  od typu konsultacji 
(ogólnomiejskie/lokalne/środowiskowe). 

- wprowadzić mechanizm podobny 
do zastosowanego w budżecie 
obywatelskim (15 osób wymagane 
przy wnioskach o zasięgu  
ogólnomiejskim, mniejsza ilość przy 
konsultacjach lokalnych) 

zwiększenie 
aktywności 
obywatelskiej 

Nie wskazano 



Zbyt mała ilość podmiotów 
uprawnionych do zgłaszania wniosku o 
przeprowadzenie konsultacji 
społecznych – poszerzyć katalog 
uprawnionych podmiotów 
uprawnionych  do składania wniosków. 

- dodać do katalogu Radę Seniorów                     zwiększenie 
aktywności osób 
starszych w 
procesach 
konsultacji 
społecznych 

Potencjalnie duża 
liczba innych 
podmiotów 
aspirujących do 
tego uprawnienia 

W składzie Rady Społecznej ds. 
Konsultacji Społecznych nie powinno być 
urzędników. 

Propozycja wycofana przez 
wnioskodawcę. W dniu 22 lutego 
2021 r. uzyskano informację, że  
wnioskodawca wycofuje tylko opinię 
prawną dotyczącą tego zagadnienia , 
natomiast postulat jest nadal 
aktualny.  
 

- Naruszenie norm 
dialogu 
społecznego 

Brak wskazania możliwości odwoływania 
członków Rady Społecznej ds. 
Konsultacji Społecznych w przypadku 
braku aktywności z ich strony oraz 
nieuczestniczenia w posiedzeniach. 

- w przypadku dwukrotnej 
nieobecności członka Rady 
wystosować pismo do Prezydenta z 
prośbą o odwołanie członka, zgodnie 
z zapisami wskazanymi w uchwale 
dotyczącej funkcjonowania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego,  
 
- doprecyzować zadania Rady (Rada 
ma być pośrednikiem między PMT a 
mieszkańcami, czy rada jest 
potrzebna?) 

W radzie będą 
zasiadać tylko 
osoby 
zaangażowane do 
pracy na rzecz 
lokalnej 
społeczności 

Nie wskazano 

Wnioski o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych składane w trakcie roku nie 
są opiniowane przez Radę Społeczną ds. 
Konsultacji społecznych. 

- uwydatnić w zapisach Regulaminu 
możliwość ciągłego składania 
wniosków o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych, 

większa 
przejrzystość 
procedury, 
prostsza ścieżka 

Nie wskazano 



Brak sprecyzowania w Regulaminie 
możliwości składania wniosków w 
trakcie całego roku. 

 
- wprowadzić mechanizm zasięgania 
opinii Rady dla każdego wniosku,  
 
- uporządkować ścieżkę 
postępowania, 
 
- wprowadzić formularz elektroniczny  
inicjujący konsultację społeczną, 
wykorzystać aplikację „Dbam o 
Toruń”, gdzie byłby także dostępny 
formularz składania wniosku, 

postępowania przy 
podejmowaniu 
przez mieszkańca 
inicjatywy w 
zakresie złożenia 
wniosku 

Nieprecyzyjna ścieżka prowadzenia 
naborów wniosków o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych – nabór 
ciągły/nabór październikowy. 

Brak jednolitych mechanizmów 
informowania mieszkańców o dalszym 
losie niezakończonych konsultacji 
społecznych. 

- jeśli nie ma możliwości publikacji 
raportu w terminie,  publikować 
wstępną treść raportu, zawierającego 
zbiór zagadnień zebranych w 
procesie konsultacyjnym,  
 
- informować na stronie o aktualnym 
stanie zaawansowania prac nad 
raportem,  

większa 
transparentność 
procesu 
konsultacyjnego 

Nie wskazano 

Niewystarczająca wiedza mieszkańców 
w zakresie możliwości składania wniosku 
o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. 

- grafiki instrukcyjne właściwym 
sposobem informowania 
mieszkańców o procedurze 
konsultacyjnej,  
 
- zwiększenie aktywności organizacji 
pozarządowych, rad okręgów, 

zwiększenie 
aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców 

Nie wskazano.  

Zmienić zapis dotyczący korzystania z 
Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych 

-  Umożliwi 
stosowanie 

 



bardziej 
współczesnych i 
obszernych 
opracowań na 
temat konsultacji 
społecznych 

Zrezygnować ze wskazywania form 
prowadzenia konsultacji 

Zastosować zapis o formach 
adekwatnych do tematyki i zakresu 
konsultacji społecznych 

Usprawni 
procedurę 
konsultacyjną 

Potencjalne 
ograniczanie 
stosowanych form 
konsultacji 

Pozostałe zagadnienia zaproponowane 
przez uczestników spotkania 

- stosować różnorodne i adekwatne 
do tematu narzędzia konsultacyjne 
zamiast wskazywania konkretnych 
(konsultowanie tej kwestii  z RS ds. 
KS) 

Nie wskazano Nie wskazano 

- RS ds. KS  jako ciało opiniodawczo-
doradcze - nowy status dla rady 
- wykorzystać w pełni potencjał rady,  

Nie wskazano Nie wskazano 

- propozycja zmiany zapisu  par. 5 
ust.  3 pkt 4  „niewiążący” na 
„rekomendujący” 

Proponowany 
zapis zmniejszy 
niekorzystny 
wydźwięk 
sformułowania 
„niewiążący” 

Nie wskazano.  



- propozycja delegowania na wolne 
miejsca  w RS ds. KS przedstawicieli 
Rady Seniorów, Rady Działalności 
Pożytku Publicznego dla Miasta 
Torunia,  Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 
 

Nie wskazano Rada powinna 
skupić się na 
obszarze, za który 
jest 
odpowiedzialna, 
Rada zawsze może 
zasięgnąć wiedzy 
eksperckiej od 
innych ciał 
doradczych 
powołanych przez 
PMT, nie ma 
potrzeby 
powoływania 
przedstawicieli 
innych rad, 

- propozycja powoływania, w 
przypadku braku chętnych 
mieszkańców, dodatkowych 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, którzy zgłosili swoją 
kandydaturę jako przedstawiciele 
NGO, 
 
 

Nie wskazano 

 - wydłużyć kadencję RS ds. KS, Nie wskazano Nie wskazano  

Zmienić zapis dotyczący korzystania z 
Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych 

-  Umożliwi 
stosowanie 
bardziej 
współczesnych i 
obszernych 
opracowań na 
temat konsultacji 
społecznych 

 



Zrezygnować ze wskazywania form 
prowadzenia konsultacji 

Zastosować zapis o formach 
adekwatnych do tematyki i zakresu 
konsultacji społecznych 

Usprawni 
procedurę 
konsultacyjną 

Potencjalne 
ograniczanie 
stosowanych form 
konsultacji 

 
/-/ 


