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DEBATA - O CO PYTAĆ KANDYDATÓW I KANDYDATKI? 

Podstawą do debaty powinien być - przygotowany przez uczestników - Raport na temat 

organizacji lokalnych konsultacji oraz rekomendacje zmian. Raport powinien zostać 

przekazany z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkim komitetom wyborczym, kandydatom i 

kandydatkom startującym na terenie gminy, tak aby mogli wyrobić sobie opinię i przygotować 

się do dyskusji. Efektem debaty powinno być przyznanie przez uczestników (kandydatów i 

kandydatek), że konsultacje są niezbędnym elementem dialogu między władzą i 

mieszkańcami oraz podjęcie zobowiązania/ podpisanie deklaracji, ze w razie sukcesu 

wyborczego podejmą działania na rzecz wdrożenia rekomendowanych zmian.  

Debata powinna rozpocząć się od krótkiego przedstawienia celu spotkania, sposobu 

zbierania informacji oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji zawartych w Raporcie. 

Następnie należy kandydatkom i kandydatom zadać konkretne pytania. 

Pytania powinny dotyczyć informacji zawartych w Raporcie. Poniżej podajemy kilka 

przykładowych pytań, ale powinny one być dostosowane do specyfiki  lokalnej oraz do 

wyników Raportu .   

1. Czy konsultacje potrzebne są władzy, jeśli tak, dlaczego? 

2. Jakie decyzje, zdaniem Pana/Pani powinny być poddane społecznym konsultacjom? 

3. Jakie decyzje podejmowane przez Pana/Panią będą w przyszłości konsultowane? 

4. Co zdaniem Pani/Pana oznacza “zasada dobrej wiary” w odniesieniu do konsultacji 

społecznych? 

5.  Czy zgadza się Pan/Pani z wnioskami zawartymi w raporcie? (niezbędne jest odwołanie 

się do uwag zawartych w raporcie). Należy zacytować najważniejsze z uwag i poprosić o 

odniesienie się do nich. 

6. Jak planuje Pan/Pani wdrożyć rekomendacje zawarte w raporcie na temat konsultacji? 

(tutaj warto posłużyć się konkretami- czyli wnioskami i rekomendacjami z raportu). Należy 

zapytać  

o konkretne rekomendacje zamieszczone w raporcie i sposób wdrożenia ich przez 

kandydatów/kandydatki do władz, np. czy zostanie powołany zespół lub osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji? 

Możliwość wypowiedzi należy zagwarantować przedstawicielom wszystkich komitetów 

wyborczych.  

Debata może zakończyć się podpisaniem deklaracji podjęcia działań na rzecz wdrożenia 

rekomendowanych zmian.. Tekst deklaracji powinien być przygotowany wcześniej. 


