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1. Jak ocenia Pan konsultacje społeczne w Słupsku? 

Dotychczasowe konsultacje społeczne należy uznać za niewystarczające a wynika to z faktu, 

iż mieszkańcy Słupska wykazują niewielkie zainteresowanie tą formą instytucji demokracji 

bezpośrednie. Moim zdaniem należałoby uaktywnić społeczność, aby brała szerszy udział w 

tej formie wypowiedzi. Rządząca w mieście ekipa zapewne nie jest zainteresowana 

aktywnością i wyrażaniem opinii przez Słupszczan, co sprawia iż chwalebna instytucja  

stanowi swoistą fasadę. 

 

 

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

Każda forma demokracji bezpośredniej na pewno potrzebna jest władzy, poprzez tą formę 

rządzący posiadają wiedzę o nastrojach społecznych, oczekiwaniach, potrzebach, 

problemach. Rekapitulując, sine ira et studio,w płaszczyźnie ogólnokrajowej jak i 

terytorialnej tj na poziomie gminy konsultacje stanowią ważny element informacyjny dla 

rządzących. 

 

 

3. Jakie decyzje, zdaniem Pana powinny być poddane społecznym konsultacjom? 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym konsultacje posiadają charakter 

obligatoryjny, gdy przewidują to przepisy ustaw, np. przy zmianie granic gminy jak również 

fakultatywny „w innych sprawach ważnych dla gminy”. Mając na uwadze rzeczone przepisy 

ustawodawca niedookreślił pojęcia „innych spraw ważnych dla gminy”, pozostawiając tą 

kwestię organom gminy. Bezspornie ważne sprawy gminy to te, które dotyczyłyby 

rudymentarnych zagadnień dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, które 

miałyby istotne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i gminy jako osoby prawnej. 

 

 

4. Jakie decyzje podejmowane przez Pana będą w przyszłości konsultowane? 

Przewidywałbym konsultacje w następujących sprawach: 

- wyboru formy organizacyjno- prawnej lub też sprzedaży aquaparku „Trzy Fale” 

- rozszerzenia granic miasta 

- budowy hali widowiskowo- sportrowej 

 

 

5. Co Pana zdaniem oznacza “zasada dobrej wiary” w odniesieniu do konsultacji 

społecznych? 

„Zasada dobrej wiary” oznacza po pierwsze, że rządzący działają w zaufaniu do 

wiarygodności do wyników konsultacji, jak i inwersyjnie społeczność lokalna, która wzięła 

udział w konsultacjach powinna być przekonana, iż wyniki tej formy demokracji zostaną 

uwzględnione przy powzięciu decyzji. Reasumując przedmiotowa zasada odnosi się zarówno 

do uczestników konsultacji, jak i organizatora będącego decydentem. 
 

 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi! 


