ZARZ1\DZENIE NrS~e57VIl13
PREZYDENTA MIASTA LODZl
z dnia ~S L~6tOra.ofQ. .lO):;,r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych zasad budzetu
obywatelskiego w MieScie Lodzi, formularza zgloszeniowego propozycji zadania
do budzetu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do glosowania dla mieszkancow
Miasta Lodzi na zadania do budzetu obywatelskiego.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595. 645 i 1318), § 7 ust. 2 oraz § 9
Regu1aminu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do obwieszczenia Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr LXIVI1357113
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) i § 25 ust. 2
zarzqdzenia Nr 397l1VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacj i spolecznych dotyczqcych budzetu obywatelskiego na 2014 rok,
zmienionego zarzqdzeniem Nr 48591VI113 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ t. 1. Zarzqdzam przeprowadzenie z mieszkailcami Miasta Lodzi, w okresie od dnia
7 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 16.00, konsultacji spolecznych
dokument6w wykorzystanych do realizacji I edycji budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi
obejmujllcych:
1) zasady budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi, stanowiqce zalqcznik Nr 1
do niniejszego zarzlldzenia;
2) formularz zgloszeniO\,vy propozycji zadania do budzetu obywatelskiego. stanowiqcy
zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia;
3) kart~ do glosowania dla mieszkailc6w Miasta Lodzi na zadania do budzetu
obywatelskiego. stanowiqcq zalqcznik Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia;
2. Konsultacje spoleczne, 0 kt6rych mowa w ust. 1, zwane dalej konsultacjami, majq
na celu zebranie od mieszkailc6w Miasta Lodzi, propozycji i opinii dotyczqcych przedmiotu
konsultacji do wykorzystania w trakcie organizacji kolejnych edycji budzetu obywatelskiego
w Miescie Lodzi.

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi
zahlcznik Nr 4 do niniejszego zarzqdzenia, b~dzie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie intemetowej Urz~du
Miasta Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki: "Samorzqd",
,,Konsultacje spoleczne") i na tablicy ogloszeil w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi
(uL Piotrkowska 104) oraz rozeslane do jednostek pomocniczych Miasta Lodzi osiedli.
§ 3. 1. Akcja informacyjna zwiqzana z przeprowadzeniem konsultacji trwac b~dzie
od dnia ogloszenia konsultacji do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 16.00.
2. W okresie trwania akcji informacyjnej oraz konsultacji, dokumenty b~dqce
przedmiotem konsultacji b~dq dost~pne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem

intemetowym http://bip.uml.lodz.pl/. na stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi pod
adresem http://www.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki: "Samorz,!:d", "Konsultaeje
spoleezne") ina tabliey ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 104).
§ 4. KonsuItaeje zostan,!: przeprowadzone w formie:
otwartych spotkan z mieszkancami Miasta Lodzi, umozliwiajl.lcyeh wyrazenie opinii
oraz skladanie propozycji i opinii do protokolu; spotkania odb~dl.l siy w dniaeh:
a) 7 grudnia 2013 r. dla mieszkancow rejonu Gorna w budynku Osrodka Kultury "Gorna"
ul. Siedlecka 1, w godz. lOoo 13°°,
b) 9 grudnia 2013 r. dla mieszkancow rejonu Baluty w budynku Baluekiego Osrodka
Kultury "Rondo" uL Limanowskiego 166, w godz. 17°° - 20°°,
e) 10 grudnia 2013 r. dla mieszkancow rejonu Srodmiescie w budynku Urz~du Miasta
Lodzi uL Piotrkowska 104, w Malej Sali Obrad, w godz. 17°0 - 20°°,
d) 11 grudnia 2013 r. dla mieszkancow rejonu Polesie w budynku Pole skiego Osrodka
Sztuki ul Krzemieniecka 2a, w godz. 17°° 20°°,
e) 12 grudnia 2013 r. dla mieszkancow rejonu Widzew w budynku Domu Kultury
"Widok" al. Pilsudskiego 133, w godz. 17°0 - 20°°;
2) przyjmowania propozycji i opinii na pismie, w tym drogl.l elektronicznl.l, na formularzu
konsuItaeyjnym, stanowil.lcym za1l.lcznik Nr 5 do niniejszego zarzl.ldzenia;
1)

pi~eiu

§ 5. Zakres negocjowalny konsultacji nie jest ograniczony.
§ 6. W okresie od rozpoez~cia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne
pod adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.
§ 7. 1. W celu przeprowadzenia konsultaeji, 0 ktorych mowa w § 1,
Zespol ds. Konsultaeji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:

powoluj~

Miejski

1) Przewodniczl.lcy:

Grzegorz Justynski
Dyrektor Biura ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Prezydenta Urzedu Miasta
Lodzi;
2- 6) Czlonkowie:
Mariusz
Goss
Dyrektor
Biura Informacji
i Komunikacji Spolecznej w Departamencie Prezydenta
Urz~du Miasta Lodzi;
Tomasz Jakubiee - Dyrektor Biura Strategii Miasta
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi;
Anna Czekala - Zast~pca Dyrektora Wydzialu Budzetu
w Departamencie Finansow Publicznych Urz~du Miasta
Lodzi;
dwoch
praeownikow
Zespolu
ds.
Konsultaeji
Spoleeznych w Biurze ds. Partycypacji Spoleeznej
w Departameneie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi.
2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu
przewodnicz'!:cego lub ezlonka Zespolu, zast~puj,!: ieh wskazane przez nich osoby.

§ 8. Tryb pracy Zespolu, 0 ktorym mowa w § 7, okresla regulamin stanowil.lcy
za1l.lcznik Nr 6 do niniejszego zarzl.ldzenia.
§ 9. Obslugy organizacyjno-technicznl.l Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi.

§ 10. Ustalam wzor raportu z konsultacji przeprowadzonych na terenie Miasta Lodzi
stanowil:lCY za1l:lcznik Nr 7 do zarzl:ldzenia.
§ 11. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi
Spolecznej w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi.

Biura ds.

Partycypacji

§ 12. Nadzor nad wykonaniem zarz",dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi.
§ 13. Zarz",dzenie podaje Sl~ do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejscie
przez zakladki: "Samorz",d", ,.Konsultacje spoleczne"), a takZe przez wywieszenie na tablicy
ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi.
§ 14. Zarzl:ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zalqcznik N r 1
IVII13
do zarzqdzenia Nr 5~B5
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 1.5 Lc:~tora.ofa..
2013 r.

Zasady budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi.
Rozdziall
Postanowienia og61ne
§ 1. 1. Ze srodkow budzetu obywate1skiego s'l finansowane zadania na1ez'lce do zadan
wlasnych gminy a1bo powiatu, ktore S'l moz1iwe do rea1izacji w trakcie jednego roku
budzetowego.
2. W przypadku zadan, ktore wymagaj'l 10ka1izacji na okres10nym terenie, mUSl on
stanowic mienie Miasta Lodzi nieobci'lzone na rzecz osob trzecich.

§ 2.1. Zadania finansowane ze srodk6w budzetu obywatelskiego mog'l miec charakter
lokalny albo ogolnomiejski.
2. Zadania 0 charakterze lokalnym to takie, kt6re dotycz'l gl6wnie potrzeb mieszkanc6w
jednego z pi~ciu wyodr~bnionych rejonow Lodzi, tj.:
1) Balut, obejmuj'lcych l'lczny obszar jednostek pomocniczych: Baluty Zachodnie,
Radogoszcz, Lagiewniki, Julianow - Marysin - Rogi, Baluty Doly, Baluty Centrum,
Teofilow - Wielkopolska, Wzniesienia Lodzkie;
2) G6rnej, obejmuj'lcej l'lczny obszar jednostek pomocniczych: Nad Nerem, Ruda, Chojny,
Rokicie, Gorniak, Piastow - Kurak, Chojny - D'lbrowa, Wiskitno;
3) Polesia, obejmuj'lcego lqczny obszar jednostek pomocniczych: Stare Polesie, Karolew
- Retkinia Wschod, Koziny, Retkinia Zachod - Smulsko, Zlotno, Zdrowie - Mania,
Lublinek - Pienista, MontwiUa - Mireckiego;
4)

Sr6dmiescia, obejmuj'lcego lqczny
Srodmiescie - Wsch6d;

obszar jednostek pomocniczych

Katedralna,

5) Widzewa, obejmuj'lcego l'lczny obszar jednostek pomocniczych Andrzejow, Dolina
L6dki, Mileszki, Nowosolna, Nr 33, Olechow - Janow, Stary Widzew, Stoki, Widzew
- Wsch6d, Zarzew.
3. Zadania 0 charakterze ogolnomiejskim to takie, ktore spelniajq przynajmniej jedno
z ponizszych kryteri6w:
1) szacunkowy koszt ich realizacji, w odniesieniu do pojedynczego zadania, przekracza kwot~
srodkow przeznaczonych na budzet obywatelski dla danego rejonu Lodzi;
2) dotyczq potrzeb mieszkancow wi~cej niz jednego rejonu Lodzi;
3) miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu Lodzi.
4. Kwota, kt6rej dotycz'l wydatki na zadania 0 charakterze lokalnym dla kazdego
z rejonow Lodzi wynosi po 15 %, a dla zadan ogolnomiejskich 25% ogolu srodkow
przeznaczonych na budzet obywatelski.

5. Szacunkowy koszt realizacji propozycji zadania lokalnego albo ogolnomiejskiego
zgloszonej do budzetu obywatelskiego nie moze przekraczac f'!cznej kwoty srodkow
przeznaczonych odpowiednio na zadania lokalne w danym rejonie Lodzi albo na zadania
ogolnomiejskie.

Rozdzial2
Zglaszanie zadan do budzetu obywatelskiego

§ 3. Propozycjtt zadania do zrealizowania w ramach budzetu obywatelskiego moze
zgtosic kazdy mieszkaniec miasta Lodzi.
§ 4. 1. Zgloszenie propozycji zadania do budzetu obywatelskiego nastttpuje na
formularzu wraz z dol'l.czon,! list'l. z podpisami przynajmniej 15 mieszkancow Lodzi
popieraj,!cych dan,! propozycj~.
2. Wzor formularza, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi zal'l.cznik Nr 3 do zarz,!dzenia.

§ 5. Kazdy mieszkaniec miasta Lodzi moze poprzec wittcej niz jedn,!
zadania zglaszanego do budzetu obywatelskiego.

propozycj~

§ 6. Propozycje zadan do budzetu obywatelskiego mozna zglaszac przez okres
przynajmniej 60 dnL

Rozdzial3
Analiza zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego

§ 7. 1. Biuro ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Prezydenta Urzttdu Miasta
Lodzi, zwane dalej Biurem, prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadan zgloszonych
do budzetu obywatelskiego.
2. Biuro niezwlocznie przekazuje formularze, 0 ktorych mowa w ust. L do wlasciwych
merytorycznie komorek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi Imiejskich jednostek
organizacyjnych w celu przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem karty analizy zadania
zgloszonego do budzetu obywatelskiego na 2014 r., stanowi,!cej zal'l.cznik Nr 4
do zarz,!dzenia.
§ 8. WlaSciwe merytorycznie komorki orgamzacYJne Urzttdu Miasta Lodzi albo
miejskie jednostki organizacyjne:
1) wystttPuj'l., w przypadku stwierdzenia, iz formularz z propozycj,! zadania do budzetu
obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji niezbttdnych
do analizy zadania, telefonicznie albo mailowo do autorow propozycji zadania
o uzupelnienie informacji w cictgu 5 dni;
2) dokonuj'l., w terminie 35 dni od daty otrzymania formularzy z propozycjami zadan, analizy
tych zadan;

3) przekazuj::t niezwlocznie do Biura wyniki analizy zadan na wypelnionych kartach analizy
zadania zgloszonego do budzetu obywatelskiego na 2014 r.
§ 9. 1. Wypelnione karty analizy zadan, 0 ktorych mowa w § 8 pkt 3, Biuro przekazuje
niezwlocznie do Dorainej Komisji ds. Budzetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Lodzi
w celu wskazania przez ww. Komisj~ tych zadan, ktore zostan::t poddane pod glosowanie
oraz tych, ktore nie zostan'l, poddane wraz z uzasadnieniem.
2. Biuro uwzgl~dnia stanowisko Komisji, 0 ktorej mowa w ust. 1, odnosnie propozycji
zadan do budzetu obywatelskiego, jakie maj'l, bye umieszczone na kartach do glosowania
i poddane pod glosowanie mieszkancow miasta Lodzi.

§ 10. Ingerowanie w zakres propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego,
w tym zmiany miejsca ich realizacji b::tdz l::tczenia z innymi zadaniami, jest mozliwe jedynie
za zgod::t autorow tych propozycji.
§ 11. Wszystkie propozycje zadan do budzetu obywatelskiego poddane pod glosowanie
oraz odrzucone z podaniem uzasadnienia, zostaj::t udost~pnione na stronie internetowej
Urz~du Miasta Lodzi pod adresem internetowym http://www.umLlodz.pl (wejscie poprzez
zakladki: ,,samorz::td", "Konsultacje spoleczne"), na Portalu "Lodz Aktywnych Obywateli"
pod adresem internetowym http://W\\!w.aktvwniobvwatele.uml.lodz.pl. na tablicy ogloszen
Urz~du Miasta Lodzi oraz przeslane do jednostek pomocniezych miasta Lodzi-osiedli.

Rozdzial4
Zasady wyboru zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego
§ 12. Wyboru zadan do budzetu obywatelskiego dokonuj::t mieszkancy miasta Lodzi,
ktorzy ukonczyJi 16 lat, w glosowaniu jawnym, dla ktorego potrzeb wyznacza si~ punkty
do glosowania.
§ 13. List~ punktow do glosowania, 0 ktorych mowa w § 12, podaje
wiadomosci co najmniej 14 dni przed dat::t rozpocz~cia glosowania.

si~

do publicznej

§ 14. W punktach do glosowania, 0 ktorych mowa w § 12, mozna otrzymac
karty do glosowania oraz uzyskac dost~p do opisow propozycji zadail zgloszonych
do budzetu obywatelskiego poddanych pod glosowanie.
§ 15. Wzor karty do glosowania na zadania lokalne okresla zal::tcznik Nr 5, ana zadania
ogolnomiejskie za1::tcznik Nr 6 do zarz::tdzenia.

§ 16. Glosowanie, 0 ktorym mowa w § 1 przeprowadza si~ poprzez:
1) zlozenie karty do glosowania w wyznaczonych punktach do glosowania na terenie Lodzi;
2) przekazanie karty do glosowania bezposrednio albo poczt::t na adres Kancelarii Urz~du
w Wydziale Zarz::tdzania Kontaktami z Mieszkailcami w Departamencie Obslugi
i Administracji Urz~du Miasta Lodzi
3) wypelnienie interaktywnej karty do glosowania dost~pnej na stronie internetowej Urz~du
Miasta Lodzi.

§ 17. Glosowanie odbywa silt przez 9 dni i rozpoczyna si~ w sobot~.

§ 18. Na kartach do glosowania mieszkancy Lodzi, ktorzy ukonczyli 16 lat, dokonuj'l
wyborn maksymalnic pittciu propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskicgo,
poddanych pod glosowanie oddzielnie dla zadan lokalnych w danym rejonie Lodzi i zadaIi
ogolnomiej skich.
§ 19. 1. Ustalenie wynikow pol ega na zsumowaniu glosow oddanych na kazd'l
z propozycji zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego, oddzielnie dla zadan lokalnych
w kazdym rejonie Lodzi i zadan ogolnomiejskich oraz sporz'ldzeniu listy z wynikami,
odr~bnej dla kazdego z podanych rodzajow zadan, z zastrzezeniem ust.
2. W przypadku uzyskania rownej ilosci glosow przez dwa alba wiltcej zadania,
o kolejnosci na liscie decyduje losowanie.

§ 20. 1. Rekomendowane do realizacji S'l te zadania z list, 0 ktorych mowa w § 19,
ktore uzyskaly najwiltkszq liczb(( glosow, az do wyczerpania srodkow w budzecie
obywatelskim przewidzianych dla zadan lokalnych w danym rejonie Lodzi i dla zadan
ogolnomiejskich.
2. W przypadku, w ktorym nie wystarcza srodkow na realizacj~ kolejnego zadania
z list, 0 kt6rych mowa w ust. 1, zostajq uwzgl~dnione pierwsze z dalszych zadan na listach,
ktorych szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia l'lcznej kwoty srodkow
przewidzianej na dany rodzaj zadan z zastrzezeniem ust. 3.
3. Srodki przeznaczone w budzecie obywatelskim na zadania 10kaIne, niewykorzystane
mimo zrealizowania dyspozycji, 0 ktorej mowa w ust. 2, powiltkszaj'l kwotlt srodkow
przeznaczonych na zadania ogolnomiejskie.
4. Jesli po przeprowadzeniu postltPowania okreslonego w ust. 1-3, na Iistach, 0 kt6rych
mowa w § 19, wsrod zadan rekomendowanych do realizacji znajd'l si~ zadania dotycz'lce tej
samej lokalizacji, ktore nie dajq si~ bezkoIizyjnie zrealizowac, to rekomendacj~ uzyskuje
tylko to zadanie, ktore otrzymalo najwiltksz'l liczblt glosow, a srodki przewidziane dia
pozostalych zadan dotyczqcych tej samej lokalizacji, S'l rozdzielane w sposob okreslony
w ust. 1-3.
5. Jesli po przeprowadzeniu postltPowania okreslonego w ust. 1-3, na listach, 0 ktorych
mowa w § 19, wsrod zadan rekomendowanych do realizacji znajdq si~ zadania majqce taki
sam zakres, zgloszone rownoczesnie w kategorii zadan Iokalnych lub ogolnomiejskich,
to rekomendacjlt uzyskuje tylko to zadanie, ktore otrzymalo najwi((kszq liczb~ glosow,
niezaIeznic od kategorii, do kt6rcj zostalo zgloszone, a srodki przewidzianc dla pozostalych
zadan maj'lcych taki sam zakres, S'l rozdzielane w sposob okrdlony w ust. 1-3.
Rozdzial5
Dziatania promocyjno-informacyjne i edukacyjne w procesie wdrazania
budzetu obywatelskiego
§ 21. 1. W trakcie realizacji budzetu obywatelskiego prowadzona jest kampania
informacyjno-promocyjna i edukacyjna podzielona na trzy etapy:
1) przyblizenie mieszkancom idei budzetu obywatelskiego oraz zachltccnie do skladania
propozyeji zadan do niego;
2) przedstawienie zadan zgloszonych do budzetu obywatelskiego i zaclwcenie do wziltcia
udzialu w glosowaniu nad wyborem zadan:
3) upowszechnienie informaeji 0 przebiegu i wynikach procesu budzetu obywatelskiego.

2. Kampania w zakresie dwoch pierwszych etapow, 0 ktorych mowa w ust. 1, powinna
zostae przeprowadzona z uzyciem roznych kanalow komunikacyjnych dostosowanych do
zrMnicowanych grup mieszkancow.
3. Wybor organizacji pozarzqdowej, ktora opracuje strategi~ kampanii, 0 ktorej mowa
w ust. 2, wykona identyfikacj~ wizualnq budzetu obywatelskiego, przygotuje narz~dzia
promocyjne i przeprowadzi dzialania edukacyjne, zostanie dokonany w trybie otwartego
konkursu ofert dla organizacji pozarzqdowych.
4. Kampania, 0 ktorej mowa w ust. 2, powinna miee charakter informacyjno
-promocyjny i edukacyjny, nawiqzywae do idei budzetu obywatelskiego oraz akcentowae
bezposredni, rowny i otwarty dla mieszkancow wplyw na wybor zadan do tego budzetu.
ktorej mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza si~:
1) w pierwszym etapie, minimum 36 spotkan, przynajmniej po jednym dla mieszkancow
kaZd~i z jednostek pomocniczych
osiedli; spotkania te majq sluzye przekazaniu wiedzy
na temat zasad korzystania z budzetu obywatelskiego. prawidlowego zgloszenia zadania
do budzetu obywatelskiego, a takze majq umozliwie nawiqzanie relacji pomi~dzy
mieszkancami sprzyjajqcych zglaszaniu propozycji zadan do budzetu obywatelskiego;
2) w drugim etapie, minimum 5 spotkan - po jednym w kazdym z rejonow Lodzi; spotkania
te majq sluzye przedstawieniu projektow lokalnych i ogolnomiejskich zgloszonych przez
mieszkancow, a takZe zasad udzialu w glosowaniu.
§ 22. W trakcie realizacji kampanii,

0

§ 23. Punkt informacyjny dla zainteresowanych mieszkancow, w okresie
przewidzianym na zglaszanie propozycji zadan do budzetu obywatelskiego, prowadzi
Oddzial
ds.
Obslugi
Mieszkancow
Wydzialu
Zarzqdzania
Kontaktami
z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji lJrz~du Miasta Lodzi
zlokalizowany przy ul. Piotrkowskiej 110.

Rozdzial6
Realizacja zadan i ewaluacja procesu wdrazania budzetu obywatelskiego
§ 24. Zadania wybrane w glosowaniu do budzetu obywatelskiego na dany rok zostajq

rekomendowane do realizacji po uchwaleniu budzetu na ten rok przez Rad~ Miejskq w Lodzi.
§ 25. 1. Konsultacje dotyczqce budzetu obywatelskiego majq charakter procesu
cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach.
2. Proces realizacji budzetu obywatelskiego podlega monitoringowi i corocznej
ewaluacji.
3. Wyniki ewaluacji mogq bye wykorzystane do wprowadzania zmian majqcych na
uwadze udoskonalanie procesu realizacji budzetu obywatelskiego.

Zalqcznik N r 2
do zarzqdzenia Nr 5~g 5 lVII13
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 1,5 lc: ~t-0fQ.oIa. 2013 r.

Formularz zgloszeniowy
propozycji zadania do budzetu obywatelskiego
wraz z list~ mieszkaiicow miasta Lodzi popieraj~cych tf propozycjf.
Uwaga:
Wypelnienie punkto1,t) 1-8 oraz dolqczenie fisty,

0

ktorej mowa w punkcie 9, jest obowiqzkowe.

1. Tytul zadania

2. Rodzaj zglaszanego zadania (prosz((; podkre,Wc wla,~ciwy rodzaj zadania i postawie znak
"x" wskazujqcy rejon realizacji w przypadku zadania lokalnego).
a) lokalne
rejon: 0 Baluty

Goma

o Polesie

Ll

Srodmiescie

Widzew,

b) ogolnomiejskie

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania
bye realizowane zadanie)

(Prosz~

opisac miejsce albo obszar, w ktorym ma

4. Opis zadania (Proszf2 opisac, co dokladnie ma z()stac wykonane oraz wskazac glowne
dzialania zwiqzane z realizacjq zadania. Opis powinien zawierac nie wif2cej nit 400 slow).

5. Uzasadnienie (Prosz~ napisac, jaki jest eel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy
i Jakie rozwiqzania proponuje, a takte uzasadnie, dlaezego zadanie powinno bye
zrealizowane i w jaki sposob jego realizacja wplynie na iyeie mieszkancow. Opis powinien
zawierae nie wi~cej nit 200 slow.)

6. Beneficjenci zadania (Prosz~ wskazac. Jakie grupy mieszkancow skorzystajq
z realizacji zadania z uwzgl~dnieniem kryteriow: spoleezno-zawodowego, wieku, plct, miejsca
zamieszkania itp. Opis pmvinien zawierac nie wi~cej nit 100 slow.)

7. Szacunkowe koszty zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

(Prosz~ uwzgl~dnic

wszystkie skladowe

cz~sci

zadania

Koszt

Skladowe cZfsci zadania

1.

2.

3.

4.

5.

L~cznie:

.................................... zl

8. Kontakt do autorow propozycji zadania.
Imif i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

9. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkancow miasta Lodzi, popieraj~cych zadanie,
stanowi~ca zal~cznik do formularza zgloszeniowego. Kazda dodatkowa strona listy
winna miee tak~ sarna formf za wyj~tkiem oznakowania kolejnym numerem strony
(list~ nalety zalqczyc lV wer,~fi pisemnej H' oryginale).
10. Dodatkowe zal~czniki

(nieobowi~zkowe):

a) zdj~cie/a dotycz'lce zglaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zglaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zglaszanego zadania,
jakie? .................................................................................................... ..

Lista mieszkancow miasta Lodzi,
popieraj~cych propozycj~

zadania do budzetu obywatelskiego
na 2014 rok.

Tytul zadania

Wpisujqc si{! na list{! wyratam rownocze.fmie zgod{! na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezb{!dnych do wdrotenia budtetu obywatelskiego na 2014 rok, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r.
a ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, Nr 153, po:::. 1271, :: 2004 r. Nr 25, poz.219
i Nr 33, poz. 285 z 2006 r. Nr 104, paz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 z 2010 r.
Nr 41, po::. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, pOZ. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, pOZ. 1371). Wiem. te podanie
danych jest dobrowolne oraz te mam prawo kontroli przetwarzania danych, kl6re mnie dotycz(b prawo dost€tpu
do Irdci swoich danych i ich poprawiania. Adminislratorem danych osobowych jest Prezydent lvIiasla Lodzi
z siedzibq w Lodzi, ul. Piotrkowska 104.

L.p.
1

Imif i nazwisko

Adres zamieszkania

2

3
4

5

16
7

8
9

10

11
12

13
14
15
[numer strony Itsty]

PESEL

Podpis

Zalqcznik Nr 3
do zarzqdzenia Nr 5~g5 /VI/13
Prezydenta Miasta ,Lodzi
z dnia.L5 lc:~torJo. 2013 r.

KART A DO GLOSOWANIA
dla mieszkancow miasta I~odzi, ktorzy ukonczyli 161at,
na zadania do budzetu obywatelskiego na [dany rok liczbqJ rok
o charakterze [rodzaj zadail: lokalne/og6lnomiejskie]
Aby prawidlowo oddac glos nalezy wybrac maksymalnie 5 zadail z ponizszej listy
poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie ,.Wyb6r", wpisac czytelnie
swoje imiy i nazwisko oraz numer PESEL a takze podpisac zawarte na karcie oswiadczenie.
Zasady glosowania:
1) glosujqcy wybiera maksymalnie 5 zadail z ponizszej listy,
2) mozna tylko raz wziqc udzial w glosowaniu na zadania [rodzaj zadail:
10kalne/og6lnomiejskie] do budietu obywatelskiego, z tym tylko. ze mozna glosowac
wylqcznie na te zadania lokalne. kt6re zostaly zgloszone w rejonie zamieszkania
glosujqcego.
Glos uznaje sif za niewazny, jesli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:
1) na karcie wybrano wiycej nil: 5 zadail,
2) mieszkaniec odda wi~cej niz jednq karty w glosowaniu na zadania lokalne,
3) mieszkaniec odda wi~cej niijednqkarty w glosowaniu na zadania og6lnomiejskie,
4) imiy i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie Sq nieczytelne,
5) numer PESEL jest niepoprawny (blydna cyfra kontrolna),
6) oswiadczenie zawarte na karcie nie zosta1o podpisane.
Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja (0 ile dotyczy)

Orientacyjny koszt
realizacji 7"adania *

1.

Przykladowe zadanie

Przykladowy koszt

2.

Przykladowe zadanie

Przykladowy koszt

3.

Przykladowe zadanie

Przykladowy koszt

,.

Przykladowe zadanie

Przykladowy koszt

*Przedstawione koszty s'l, szacunkowe i pogl'l,dowe, koszt real izacj i moze ulec zmianie.

WybOr

Imif i nazwisko osoby glosuj:tcej (czytelnie)

Adres zamieszkania (czytelnie)

Nr PESEL osoby glosuj:tcej (czytelnie)
Oswiadczenie
Oswiadczam, ze jestem mieszkancem/mieszkank~ Lodzi, rejonu [nazwa r~jonu], ktory/a ukonczyl/a
16 lat, i wyrazam zgod(;? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb(;?dnych do
real izacj i procedury budzetu obywatelskiego na 2014 r. zgodnie z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobovvych (Oz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25,
poz.219 i Nr 33, poz. 285 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176,
poz. 1238 z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230,
poz. 1371). Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mam prawo kontroli przetwarzania
danych, ktore mnie dotycz'l, prawo dostt;!pu do trdci swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzibct w Lodzi,
uL Piotrkowska 104.

Data i podpis .......................................................................................................... .

Zal<tcznik Nr 4
do zarz<tdzenia Nr 5~85 IVII13
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 1..5 l~ ~e 0 r-o(Q. .lO)!;,.,.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych zasad budzetu obywatelskiego
w Miescie Lodzi, formularza zgloszeniowego propozycji zadania do budzetu
obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do glosowania dla mieszkancow
Miasta Lodzi, tj. dokumentow wykorzystanych do realizacji
I edycji budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi.

Konsultacje spoleczne prowadzone b~d<t w okresie od dnia 7 grudnia 2013 r. do dnia
20 grudnia 2013 r. do godz. 16.00 w formie:
1) pi~ciu otwartych spotkan z mieszkancami Miasta Lodzi, umozliwiaj<tcych wyrazenie
opinii oraz skladanie propozycji i opinii do protokolu; spotkania odb~d<t si~ w dniach:
- 7 grudnia 2013 r. dla mieszkanc6w rejonu G6rna w budynku Osrodka Kultury
"G6rna" ul. Siedlecka 1, w godz. 10°° - 13°°,
- 9 grudnia 2013 r. dla mieszkanc6w rejonu Baluty w budynku Baluckiego Osrodka
Kultury "Rondo" ul. Limanowskiego 166, w godz. 17°° - 20°°,
- 10 grudnia 2013 r. dla mieszkanc6w rejonu Sr6dmiescie w budynku Urz~du Miasta
Lodzi ul. Piotrkowska 104, w Malej Sali Obrad, w godz. 17°° - 20°°,
- 11 grudnia 2013 r. dla mieszkanc6w rejonu Polesie w budynku Poleskiego Osrodka
Sztuki ul Krzemieniecka 2a, w godz. 17°° - 20°°,
- 12 grudnia 2013 r. dla mieszkanc6w rejonu Widzew w budynku Domu Kultury
"Widok" al. Pilsudskiego 133, w godz. 17°° - 20°°;
2) przyjmowania propozycji i opinii na pismie, a takze drog<t elektroniczn<t na formularzu
konsultacji, kt6ry b~dzie dost~pny:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem
internetowym http://bip.uml.lodz.pll;
- na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl
(wejscie przez zakladki: "Samorz<td", "Konsultacje spoleczne");
- w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej, L6dz, ul. Piotrkowska 115,
pok.l;
- podczas spotkan, 0 kt6rych mowa w pkt 1.
W czasie trwania konsuitacji, tj. od dnia 7 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r.
uruchomione forum dyskusyjne pod adresem: http://forum.samorzad.1odz.pl.

b~dzie

Wypelnione formularze konsultacyjne mozna przekazac:
- bezposrednio do Biura ds. Partycypacji Spolecznej, L6dz ul. Piotrkowska 104,
pok.l04B;
- drog<t elektroniczn<t na adres zespo l.konsultacj i (a) uml.lodz. pi;

- drog,\: korespondencyjn,\: na adres: Urz,\:d Miasta Lodzi, Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej, 90-430 L6dz, ul. Piotrkowska 115..
Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji nie jest ograniczony, jednakze nalezy podkresli6,
iz odbywaj,\: si(;! one w ramach obowi,\:zuj,\:cego prawa.
Ze wzgl(;!du na potrzeb(;! odpowiedniego przygotowania sal do spotkan, 0 kt6rych mowa
w pkt 1, prosimy 0 zgloszenie uczestnictwa w nich do dnia 4 grudnia 2013 L, poprzez
przekazanie wiadomosci mailem na adres: zespol.konsultacji@lJml.lodz.pl lub telefonicznie
pod numer: (42) 638 46 00.
Propozycje i opinie:
- przekazane w innej fonnie niz na fonnularzu konsultacyjnym,
- zlozone na fonnularzu konsultacyjnym z dat'\: v,rplywu przed dniem 7 grudnia
2013 L albo po godz. 16.00 w dniu 20 grudnia 2013 L,
- nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
nie bfdq uwzglfdnione.

Zalqcznik Nr 5
do zarzqdzenia Nr 5j85 IVI/13
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .1..5 l£: !)t0r-- 2013 r.
Formularz konsultacyjny
zasad budi:etu obywatelskiego w Miescie Lodzi, formularza zgloszeniowego propozycji
zadania do budi:etu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do glosowania
dla mieszkanc6w Miasta Lodzi na zadania do budi:etu obywatelskiego.

Dzi~kujemy za zywe zainteresowanie i szeroki udzial w I edycji budzetu obywatelskiego
w Lodzi. Prosimy 0 ",ypelnienie niniejszego formularza. Panstwa opinie i propozycje
dotyczqce rozwillzan wykorzystywanych w I edycji budzetu obywatelskiego b~dq przydatne
przy planowaniu i realizacji kolejnychjego edycji.

1. Opinie i propozycje w odniesieniu do zaplsow szczeg610wych
w "Zasadach budi:etu obywatelskiego w Miescie Lodzi".

Dotychczasowe sformulowanie
(prosz~ podac paragraf, ust~p,
punkt)

zawartych

Opinia lub propozycja dotycz~ca wskazanego
sformulowania wraz z uzasadnieniem

l.

2.

2. Opinie i propozycje w odniesieniu do zaplsow szczeg610wych zawartych
w formularzu zgloszeniowym propozycji zadania do budi:etu obywatelskiego
na 2014 rok.
Dotychczasowe sformulowanie
podac punkt ewentualnie
zacytowac istotny fragment)

(prosz~

1.

2.

Opinia lub propozycja dotycz~ca wskazanego
sformulowania wraz z uzasadnieniem

3. Opinie i propozycje w odniesieniu do zapisow szczegolowych zawartych
we wzorze karty do glosowania dla mieszkancow Miasta Lodzi na zadania do
budzetu obywatelskiego.
Dotychczasowe sformulowanie
podac punkt ewentualnie
zacytowac istotny fragment)

(prosz~

Opinia lub propozycja dotycz~ca wskazanego
sformulowania wraz z uzasadnieniem

1.

2.

4. lone oplme i propozycje dotycz~ce sposobu
obywatelskiego na 2014 r. w Miescie Lodzi.

realizacji

procesu

budzetu

Czytelny podpis (imilt i nazwisko) osoby wypelniajqcej formularz.

Uwaga
Propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym anonimowo nie bltdq
rozpatrywane.
Dzi~kujemy

za udzial w konsultacjach.

Zalqcznik Nr 6
do zarzqdzenia Nr 5!85/VI113
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia L' l~~tDfQ.Q(Q. 2013 r.

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji.
§ 1.1. Miejski Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje na posiedzeniach
zwolywanych przez przewodniczqcego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodniczqcego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodniczqcego czlonek Zespolu.
3. Zesp61 podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zW)'klq
wiltkszosciq glos6w, w obecnosci co najmniej polowy jego skladu.
4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodniczqcego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodniczqcego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporzqdza silt protok61, kt6ry podpisuje przewodniczqcy
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodniczqcy posiedzenia.
§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczeg61nosci:
1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji;
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacji.

§ 3. Przewodniczqcy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 kt6rych mowa
w § 2., przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia.

Zalqcznik Nr 7
do zarzqdzenia Nr 5585 .NIII3
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia .t5 t':~tDf4~ 2013 r.
wzor

Raport z konsultacji spolecznych
zasad budzetu obywatelskiego w Miescie Lodzi, formularza zgloszeniowego propozycji
zadania do budzetu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do glosowania
dla mieszkancow Miasta Lodzi na zadania do budzetu obywatelskiego.

A. Zestawienie opinii zgloszonych przez mieszkanc6w Miasta dotyczqcych zasad budzetu
obywatelskiego w Mie~3cie Lodzi, fonnularza zgloszeniowego propozycji zadania
do budzetu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do glosowania dla mieszkanc6w
Miasta Lodzi na zadania do budzetu obywatelskiego.

B. Zestawienie propozycji zgloszonych przez mieszkanc6w Miasta dotyczqcych zasad

budzetu obywatelskiego w Miescie I~odzi, formularza zgloszeniowego propozycji
zadania do budzetu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do glosowania dla
mieszkanc6w Miasta Lodzi na zadania do budzetu obywatelskiego.

C. Protokoly ze spotkan otwartych.

D. Podsumowanie \\''Ynik6w konsultacji.

E. Stanowisko Prezydenta Miasta I~odzi do wynik6w konsultacji .
..••••..................................•..••••.••........................•................••.................
.......•...........•.•••..•.••....•..•..................•.•••..........•..•..•....................•.•.........

