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Dwa razy w miesiącu, w Warszawie, obraduje 60 radnych miejskich. To nasi
przedstawiciele, których pełnoletni mieszkańcy miasta wybierają w wyborach
co 5 lat.
 
Zadaniem radnych jest słuchać głosów mieszkańców, zadawać pytania
urzędnikom, a przede wszystkim – przygotowywać uchwały Rady Warszawy. 
To na podstawie uchwał prezydent może zarządzać miastem. 
 
Radni zbierają informacje od mieszkańców i rozmawiają z urzędnikami. Na tej
podstawie formułują projekt uchwały. Z projektem wędrują do swoich
przeciwników w radzie miasta i próbują namówić ich na zmianę zdania. 
Czasami trwa to bardzo długo, bo nikt nie chce ustąpić! Wtedy radni muszą ją
wynegocjować. Bo radni - tak, jak wszyscy mieszkańcy - mają różne poglądy. 
 
Jedni woleliby budować więcej ścieżek rowerowych, inni są zwolennikami
poruszania się po mieście samochodem. Jedni są zdania, że warto zwiększyć
liczbę lekcji matematyki, inni sądzą, że szkoły nie są jedynym miejscem, gdzie
dzieci powinny spędzać czas i proponują program zajęć na powietrzu. 
Seniorom zależy na częściej jeżdżących autobusach, młode matki chciałyby
remontu przedszkola, itd.

      
Uchwały Rady Miasta.
Decyzji nie podejmuje się w pojedynkę



Pomyślcie, jaką uchwałę chcielibyście wprowadzić w domu? Czy macie
pomysł na praktyczne rozwiązanie jakiś domowych problemów? 
Nie jesteście pewni? Może warto zapytać innych mieszkańców?
Zróbcie małe konsultacje – powieście w kuchni planszę ze
sformułowanym projektem uchwały, np. „Temu, kto pomaga przy kolacji,
przysługuje prawo położenia się później spać.”
Poproście członków swojej rodziny, by przez trzy dni dopisywali do
Waszej uchwały swoje propozycje.
Zachęćcie ich do pisania uzasadnień. 
Trzeciego dnia usiądźcie przy stole i przeczytajcie wszystkie zgłoszone
projekty. Przedyskutujcie, jaki zapis uchwały byście chcieli przyjąć i
dlaczego. Lepiej, żeby to był piątek, bo dyskusja może trwać do późnej
nocy. 
 



Zagłosujcie poprzez podniesienie ręki i policzcie głosy za i przeciw. 
I pamiętajcie! Wielbiciele rowerów mieszkają w jednym mieście z maniakami
motoryzacji, jakoś muszą się dogadać.
 
Następnie zdecydujcie od kiedy uchwała będzie u Was obowiązywać.
Zaplanujcie też okres próbny, po którym możecie wycofać się z uchwały, lub
przyjąć ją jako nowy, stały element Waszego życia.
 
Tak oto podjęliście uchwałę, która – mamy nadzieję – ułatwi Wasze domowe
życie.
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