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Poznań, 26 kwietnia 2017 r.
Pan Prezydent Miasta Poznania JACEK JAŚKOWIAK
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania:
Pan TOMASZ LEWANDOWSKI
Pan MARIUSZ WIŚNIEWSKI
Pan MACIEJ WUDARSKI
Dotyczy:

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „POLITYKI MIESZKANIOWEJ MIASTA POZNANIA”

Panie Prezydencie, Szanowni Panowie,
jutro mija termin dziesięciodniowych konsultacji społecznych projektu jednego z najdonioślejszych
dla mieszkańców programu strategicznego: „Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania”.
W imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta wnosimy o ponowne przeprowadzenie tych konsultacji
w sposób i w terminach zgodnych z Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.
Ta prośba idzie w ślad za zapytaniem miejskiego radnego PdM na wczorajszej sesji Rady Miasta
Poznania, kolegi Tomasza Wierzbickiego, na które nie otrzymał wiarygodnej odpowiedzi – zap OrII.0003.2.57.2017, numer: 260417 – 492.
Przywołana uchwała stanowi, że przed przeprowadzeniem konsultacji Prezydent wydaje odpowiednie
zarządzenie, określając czas ich trwania. Inne ważne miejskie dokumenty, takie jak Strategia Rozwoju
Miasta Poznania, Polityka Prorodzinna czy Program Rowerowy były wyłożone do publicznego wglądu
przez minimum 2 tygodnie, a zwykle więcej, zaś informacja o konsultacjach była zamieszczona na
stronie www.poznan.pl/konsultujemy, tak jak w przypadku wszystkich innych przeprowadzanych
przez miasto konsultacjach. Często też informacja pojawiała się w mediach.
Niezrozumiały jest dla nas fakt, że mieszkańcy mają jedynie 10 dni na zapoznanie się i przedłożenie
uwag do programu miejskiego o tak zasadniczym znaczeniu. Ponadto próżno szukać informacji o
prowadzonych konsultacjach na miejskiej stronie internetowej, która do tego jest przeznaczona.
Należy także zwrócić uwagę, że informacja do rad osiedli o konsultacjach została przekazana dopiero
21 kwietnia, więc w 4. dniu konsultacji, czyli niemal w ich połowie!
Obawiamy się, że taki stan rzeczy może wytwarzać zupełnie niepotrzebnie i niezgodnie z intencjami
wrażenie, iż projekt „Polityki mieszkaniowej” jest ukrywany, a konsultacje są pozorowane.
W tym ograniczonym czasie udało nam się tylko wybiórczo i powierzchownie zapoznać z projektem.
Ale odkryliśmy zapisy kontrowersyjne albo sprzeczne z innymi miejskimi dokumentami strategicznymi
np. Programem Rozwoju i Odnowy Śródmieścia, który nie ogranicza funkcji mieszkaniowej w
dzielnicach śródmiejskich, wręcz przeciwnie – a czyni to obecny projekt Polityki Mieszkaniowej. Nie
mówiąc o pomijaniu istotnych problemów i potrzeb mieszkaniowych. Potrzeba jednak czasu żeby
gruntownie zapoznać się z projektem i odnieść do niego rzetelnie i odpowiedzialnie.
Mają na uwadze powyższe, wnioskujemy o ponowne przeprowadzenie konsultacji zgodnie z
obowiązującymi zasadami.
Z wyrazami szacunku
W imieniu Stowarzyszenia Prawo do Miasta:
Dorota Bonk-Hammermeister, prezes zarządu
Lech Mergler, wiceprezes zarządu
Do wiadomości: Rada Miasta Poznania

