
           

 

 

 

Toruń, 22.02.2017 
 

Sz.P. Frąckiewicz Marian 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMT 

 
Do wiadomości 

Sz. P. Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia 

 
Sz. P. Marcin Czyżniewski 

Przewodniczący Rady Miasta Torunia 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT 

Wydział Środowiska i Zieleni UMT 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Fundacji Stabilo w ramach projektu Włącznik Obywatelski, kieruję do Państwa skargę na 
opieszałość pracy Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT w sprawie publikacji raportów z 
konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich.  
Konsultacje zakończyły się w dniu 30.11.2017 r. a do dnia dzisiejszego (tj. 22.02.2017 r.) nie zostały 
opublikowane raporty z ich przebiegu. 
W tej sprawie skierowano pismo w trybie udzielenia informacji publicznej w dnu 03.01.2017 r. do WKSiI 
UMT. Dyrektor p. Paweł Piotrowicz, w dniu 17.01.2017 r. udzielił następującej odpowiedzi: „Raporty 
końcowe ze wskazanych przez Pana konsultacji społecznych są obecnie w fazie opracowania. 
Ze względu na konieczność pilnego sporządzenia wniosków o dofinansowanie zewnętrzne dla 
interesujących Pana projektów dot. terenów zieleni miejskiej, wydział merytoryczny (WŚiZ) 
podjął decyzję o priorytetowym potraktowaniu zadania związanego z przygotowaniem 
wniosków o dofinansowanie. W związku z tym opracowanie raportów z konsultacji, a co za tym 
idzie także ich publikacja, zostały przełożone„ 

Jednocześnie, radni miejscy, na 31 sesji Rady Miasta Torunia, w dniu 15.12.2016 r. przyjęli  uchwałę z 
punktu 17 porządku obrad pt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich” – DRUK NR 637.  
Tym samym określili poziom finansowy przeznaczony na to zadanie (zanim poznali jego zakres, który 
miał być określony podczas konsultacji społecznych). Ponadto, w planie zamówień publicznych na II 
kwartał 2017 roku są przewidziane środki na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego lasów 
miejskich.  
Tym samym zasadne jest pytanie na kiedy zostało przełożone opracowanie przedmiotowego raportu, 
gdyż zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych w Toruniu, Wyniki konsultacji § 23. „1. Raport z 
konsultacji zamieszczany jest przez Prezydenta nie później niż 30 dni od zakończenia 
konsultacji w internetowym serwisie miejskim ds. konsultacji społecznych w sposób zgodny z 
niniejszą uchwałą, ewentualnie dodatkowo w inny sposób, szczególnie dogodny dla 
uczestniczących w danych konsultacjach.”. 
Ponadto opieszałość w publikowaniu  raportu z konsultacji jest sprzeczne z ideą konsultacji 
społecznych. Aby miały one sens, ich uczestnicy powinni mieć poczucie, iż ich zdanie jest brane pod 
uwagę. Tym czasem, odwlekanie publikacji raportu, budzi poczucie wśród mieszkańców braku 
poważnego ich traktowania przez organizatorów konsultacji. Dokument, „Dobre praktyki prowadzenia 
konsultacji społecznych” przyjęty przez Radę Społeczną ds. Konsultacji Społecznych w Toruniu, 
określa zasady dobrze przeprowadzonych konsultacji. Odwołuje się on między innymi do 
„...standardów konsultacji społecznych np.: Konsultacje społeczne - poradnik dla NGO str. 11-14 
(poradnik w wersji PDF dostępny na stronie internetowej: http://www.federacja-ngo.pl/wydalismy-
poradnik-o-konsultacjach-spolecznych,156,l1.html”. We wskazanym dokumencie, odnajdujemy zapisy, 
że: ”Wśród osób i organizacji, które nie uczestniczą w procesie konsultacji, dominuje zdanie,  
że zgłoszone przez organizacje opinie i propozycje nie zostaną uznane za wartościowe  i 
zostaną odrzucone. Dlatego też konieczne jest podsumowanie konsultacji i stworzenie 
zestawienia, w którym zebrane zostaną wszystkie uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji 
(również w trakcie spotkań otwartych). Instytucje doświadczone w prowadzeniu  konsultacji 
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społecznych tworzą bardzo szczegółowe podsumowania, odnosząc się do  wszystkich uwag w 
konsultacjach, nie tylko dlatego, że szanują głos poszczególnych uczestników konsultacji, ale 
również dlatego, że wiedzą z doświadczenia, że uwagi  wniesione a nieskomentowane 
zniechęcają do udziału w kolejnych konsultacjach”. 
 
Powyższe potwierdza, że pilna publikacja raportu z konsultacji społecznych jest konieczna. Proszę o 
rozpatrzenie niniejszej skargi oraz skuteczne podjęcie dalszych działań zmierzających do publikacji 
raportu z konsultacji społecznych pt. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich” 
oraz udzielenie konkretnej informacji kiedy to nastąpi.  
 

 
 
 

Z poważaniem 
Rafał Kmieć 

Fundacja Stabilo projekt Włącznik Obywatelski 
r.kmiec@wo.org.pl 
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