PROJEKT RADNEGO

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

„Konsultacje społeczne stanowią jedną z form udziału obywateli w sprawowaniu władzy, co jest
umocowane w przepisach Konstytucji i odpowiednich ustaw(...) Konsultacje społeczne są częścią
procesu budowania wspólnoty lokalnej. Polega ona na poznawaniu perspektyw i potrzeb innych, na
wspólnym namyśle nad konkretnymi rozwiązania i działaniami, wreszcie na przekonaniu, że celem
tych działań jest wspólne dobro”.
„Regulamin konsultacji z mieszkańcami powinien być pierwszym krokiem w kierunku
wystandaryzowanego dialogu z mieszkańcami. To akt prawa lokalnego, który nadaje kształt
konsultacjom społecznym, przekłada podstawowe zasady dobrze prowadzonych konsultacji na
język konkretnych zapisów prawnych”.
Przedłożony projekt Regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami uwzględnia następujące
zasady ich przeprowadzania:
„ 1. dobra wiara – Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego.
Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
2. powszechność – Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się
o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
3. przejrzystość – Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być
powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
4. responsywność – Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź
w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
5. koordynacja- Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak
politycznie jak i organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze
administracji.
6. przewidywalność – Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu
legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne
reguły.
7. poszanowanie interesu ogólnego – Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo
przedstawić swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku
konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne”.
Wszystkie cytaty pochodzą z publikacji „Kanon lokalnych konsultacji społecznych”, opracowanej
w ramach projektu „Decydujmy razem” , wydanej przez partnera tego projektu, Fundację Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych (FISE).
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