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Protokół Nr 5/VI/2018 

 
posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej  

i Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 czerwca 2018 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   4 radnych 
 
obecnych   -   4 radnych 
 
nieobecnych  -   0 radnych   
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 4/IV/2018 posiedzenia Komisji.  

2. Powołanie zespołów Doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków budżetu 
obywatelskiego. 

3. Ustalenie terminów posiedzeń Doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków 
budżetu obywatelskiego. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku 
posiedzenia. 
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 4/IV/2018 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. . 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Powołanie zespołów Doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków budżetu 
obywatelskiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powiedział, że przy czteroosobowym 
składzie Komisji należy powołać w jej ramach dwuosobowe zespoły.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, co kiedy do 
Komisji dołączy jeszcze jedna osoba. 
 
Przewodniczący p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że wówczas będzie ona zasilać wymiennie 
dwuosobowe składy zespołów.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie powołanie zespołów. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała powołanie zespołów. 
 
 
Ad pkt 3 - Ustalenie terminów posiedzeń Doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków 
budżetu obywatelskiego. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że jak dotąd radni nie zgłosili uwag 
do zaproponowanych przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej terminów posiedzeń. Można 
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więc uznać, że terminy te odpowiadają wszystkim radnym. Posiedzenia odbywać się będą od 
12 czerwca, w Dużej Sali Obrad od godz. 17. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się  
12 czerwca, a w trakcie prac Doraźna Komisja określi termin posiedzenia Komisji w pełnym 
składzie.  
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że posiedzenia będą odbywały się od 12 czerwca do 5 lipca  
i wszystkie one będą posiedzeniami tzw. podstawowymi dla wszystkich wniosków  
i wydziałów merytorycznych. Od 9 lipca odbywać się będą posiedzenia dla wniosków 
odesłanych do ponownej analizy.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał, czy Doraźna Komisja odnosić 
się będzie do spornych wniosków dopiero na dodatkowych posiedzeniach, czy na pierwszym  
posiedzeniu Doraźnej Komisji po rozpatrywaniu wniosków przez zespoły.  
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że w poprzedniej edycji poprzez posiedzenie Doraźnej Komisji  
odbyło się zamkniecie pierwszego etapu prac Doraźnej Komisji tj. dotyczące wniosków 
zaopiniowanych przez zespoły pozytywnie i negatywnie. Następne posiedzenia dotyczyły 
wniosków uprzednio odesłanych, co również zakończyło się podsumowaniem prac na 
posiedzeniu Doraźnej Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował posiedzenie Doraźnej Komisji 
podsumowujące wyniki prac dotychczas odbytych zespołów na dzień 2 lipca br. oraz 
kontrowersyjnych wniosków.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o liczbę 
wniosków z negatywną rekomendacją wydziałów.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że jeszcze 
nie może jej podać, gdyż nie wszystkie wydziały uzupełniły karty analizy.  
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powiedział, że w zestawieniu nie dostrzega 
wniosków Zarządu Inwestycji Miejskich. 
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek wyjaśnił, że w tym roku doszło do takiego ustalenia pomiędzy ZIM, ZDit  
i BIM, że wszystkie wnioski trafiają do ZDiT i ten wydział jest wydziałem koordynującym. 
Nadepnie wnioski realizowane będą przez ww. wydziały.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o cztery różne 
wnioski, które wpłynęły do Wydziału Edukacji i dotyczą tej samej działki. Jak dotąd nie 
osiągnięto porozumienia.  
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych  
p. Adam Pąsiek odpowiedział, że wszystkie cztery wnioski mają pozytywną rekomendację 
wydziału merytorycznego i wybór dokonany zostanie w głosowaniu.  
 
 
Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową oraz są do wglądu u sekretarza Komisji.  
 
- informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie realizacji zadania  
pn. Park Julianowski - rozbudowa XXI wieku 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że chciałby 
przekazać informację o rozpoczęciu przez Biuro działań zmierzających do przygotowania 
projektu uchwały Rady Miejskiej, zgodnie z funkcją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  
o zmianie niektórych ustaw, gdzie w ustawie o samorządzie w art. 5a dodaje się przepisy o 
budżecie obywatelskim i nakłada obowiązek przyjęcia uchwały gminy dotyczącej m.in. trybu 
rozpatrywania wniosków, odwoływania się od decyzji itd. Rzecz jest poważna i wymaga 
długiej dyskusji. Dokonano ustaleń z Wydziałem Prawnym, iż prace należy rozpocząć już 
teraz. Prace rozpoczną się od konsultacji społecznych – z mieszkańcami i z organizacjami 
pozarządowymi. Warto, aby projekt uchwały przyjęty został jeszcze w tej kadencji, aby wejść 
w kolejna edycje budżetu obywatelskiego bez zagrożenia dla jego harmonogramu. O pracach 
informowana będzie również Doraźna Komisji oraz rada Programowa Budżetu 
Obywatelskiego.  
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy budżet budżetu obywatelskiego 
będzie również zmieniony do wymogów ustawy tj. do wysokości 0,5%. 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że nic 
mu na ten temat nie wiadomo, natomiast Biuro zachowuje dotychczas obowiązujące tu 
zasady. Uchwała RM będzie miała w dużej mierze charakter sankcjonujący stan istniejący  
i miała będzie również charakter techniczny, gdyż powinna zawierać takie elementy jak 
wymogi formalne zgłaszanych projektów, liczbę podpisów mieszkańców, zasady oceny, tryb 
odwołania i inne z uwzględnieniem zasady równości i bezpośredniości głosowania. Zgodnie  
z nowymi przepisami kolejna edycja budżetu obywatelskiego ogłaszana będzie przez organ 
wykonawczy zarządzeniem, które będzie konsumowało wszystkie określone w uchwale 
zasady.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy Biuro 
konsultowało tę kwestię z innymi miastami.  
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że Biuro 
pozostaje w stałym kontakcie z innymi miastami, szczególnie z tymi z Unii Metropolii 
Polskich. Wszystkich nowych ustaleniach Biuro będzie informowane.  
 
 
Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 


