
PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA:  

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

 

Odpowiada: Zbigniew Konwiński, KW Platforma Obywatelska RP 

 

1. Jak ocenia Pan konsultacje społeczne w Słupsku? 

Konsultacje społeczne w Słupsku są prowadzone w sposób fatalny. Najlepszą ilustracją jest 

przykład konsultacji przebiegu ringu, których niedostatek do dziś niesie negatywne 

konsekwencje dla tej inwestycji. Nowy prezydent będzie musiał „poprawiać” ring, tak, by  

spełniał on w 100% potrzeby mieszkańców. A można było zapytać o nie wcześniej… Ja 

deklaruję, że będzie to jedna z pierwszych spraw, jaką się zajmę. 

Uważam, że konieczna jest zmiana Regulaminu Konsultacji Społecznych, tak by 

najważniejsze sprawy nie były konsultowane wyłącznie poprzez wysyłanie formularzy na 

stronie internetowej. Jeżeli już miałby być jakiś formularz powinien on zawierać zrozumiałe 

pytania odnoszące się do meritum konsultowanej treści, a nie zawartości dokumentów. 

 

Samorząd musi być blisko mieszkańców, a konsultacje społeczne są podstawowym i 

naturalnym narzędziem do tego, by słupszczanie mogli brać udział w podejmowaniu 

istotnych, miejskich decyzji. W najprostszy możliwy sposób. 

 

 

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

Nie traktuje samorządu jako władzy. Samorząd to ogół mieszkańców, a urząd miejski – na 

którego czele stoi prezydent – ma im służyć i prowadzić powierzone przez mieszkańców 

sprawy. Dlatego w tym sensie konsultacje nie są potrzebne władzy, ale samorządowi – tak, 

by potrzeby mieszkańców, Ich zdanie było uwzględniane na każdym etapie podejmowania 

samorządowych decyzji. 

 

 

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

Wszystkie sprawy, które wpływają na jakość życia mieszkańców, decydują o przyszłości Ich 

i miasta, jako całości. 

Co oczywiste – konsultacjom powinny podlegać: 

- strategie – ale nie dokumenty w samej treści, co sprawy, które w tych dokumentach są 

zapisywane; 

- budżet i lista zadań wieloletnich; 

- kluczowe inwestycje i sposób ich realizacji; 

- inwestycje realizowane dla mieszkańców konkretnej okolicy, osiedla. 

 

Z wybranymi środowiskami powinny być konsultowane dokumenty i sprawy ich dotyczące 

(np. strategia oświatowa z nauczycielami i rodzicami, strategia rozwiązywania problemów 

społecznych – z pracownikami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, ale i osobami, 

których ta strategia bezpośrednio dotyczy. 

 

 

 

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

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

społecznych? 

Oczywiste jest, że w konsultacjach społecznych zgłaszane są różne pomysły i potrzeby. 

Zasada dobrej wiary zakłada, że powinniśmy szukać zrozumienia dla tej różnorodności. Aby 

tak było konsultacje nie mogą być prowadzone, jako zatwierdzenie już podjętej decyzji, ale 

po obu stronach procesu konsultacji powinno zakładać się możliwość zmiany pierwotnego 

stanowiska – na podstawie przedstawionych argumentów.  

Dlatego tak bardzo sprzeciwiam się konsultacjom, które urzędnicy prowadzą pod swoją tezę 

utwierdzając mieszkańców w przekonaniu, że ich głos nie ma znaczenia. To zupełne 

zaprzeczenie tej zasadzie, jak i w ogóle sensowi konsultacji społecznych. 

 

 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi! 


