
DPr-BRM-II.0012.21.14.2015 

Protokół nr 15/XI/2015 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 12 listopada 2015r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   6 radnych 
obecnych   -   6 radnych 
nieobecnych  -   1 radna  tj. p. Monika Malinowska-Olszowy 
      
 
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. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok  
– stan na 31 października 2015 r.  

2. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2015 roku  
– stan na 31 października 2015 r.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok  
– stan na 31 października 2015 r.  
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Zestawienie wniosków stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała o zadanie dotyczące wymalowania śluz 
rowerowych.  
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Piotr Ka źmierczak wyjaśnił, że brak śluz w trzech 
lokalizacjach i będą wykonane do końca tego roku. Będą one wykonane standardową 
technologią malowania grubowarstwowego, objęta jest ona pięcioletnia gwarancją. Kiedy 
zajdzie potrzeba odnowienia ścieżek rowerowych, to również będzie to wykonane.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała czy śluzy będą miały odpowiednią głębokość  
i czy poprawione zostaną te zbyt płytkie.  
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Piotr Ka źmierczak odpowiedział, że będą miały długość 
trzech metrów i będzie to odległość od istniejącej linii warunkowego zatrzymania czyli 
łącznie pięć metrów od przejścia dla pieszych.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że zadań, jak dotąd nie 
zrealizowanych z 2014 roku jest sześć. Zapytał o stan realizacji zadania B0048.  
 
 
B0048 
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański wyjaśnił, że nie uda się zrealizować tego 
zadania. Jak wyjaśniono też na poprzednim posiedzeniu ZDiT planuje zrealizować zadanie  
w przyszłym roku przy okazji realizacji innych zadań związanych z modernizacją 
infrastruktury przystankowej.  
 
 
Radna Urszula Niziołek-Janiak zapytała czy w przyszłym roku planowane są takie 
inwestycje.  
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański zapewnił, że ZDiT zdaje sobie sprawę, że 
zadania budżetu obywatelskiego to również kwestia zaufania społecznego i składane 
zapewnienia traktuje poważnie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert uznał za niepokojące, że oferty złożone  
w dwu dotychczasowych przetargach dwukrotnie przekraczały wartość środków 
przeznaczonych na ten cel. Zapytał z czego wyniknęło tak duże niedoszacowanie tego 
zadania.  
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Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański wyjaśnił, że nie umie odpowiedzieć na to 
pytanie dlatego, że inny wydział opiniował zadanie, a inny go wykonuje.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert uznał, że jest to wniosek do przekazania 
Radzie Programowej, by uwzględnić go w jej pracach. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy 
zadanie jest niedoszacowane.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że 
problem zapewne zaistniał po stronie UMŁ. W tym przypadku chodziłoby o wypracowanie 
przez Radę Programową działań prewencyjnych. Jednocześnie Rada wpisane ma w swój 
zakres raczej reagowanie na sytuacje bieżące. 
 
 
Radna Urszula Niziołek-Janiak zwróciła uwagę, że często dochodzi do niedoszacowania ale 
też do oszczędności i przesuwania środków. Wypracowane rozwiązanie systemowe musi 
dotyczyć obydwu sytuacji. Dodała, że oszczędności z realizacji projektów przeznacza się na 
inne cele ale są trudności, kiedy wymagane jest aby w uzasadnionych przypadkach zwiększyć 
środki na realizację niektórych projektów.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert podkreślił, że finalnie kwota przeznaczona 
na realizację projektów budżetu obywatelskiego może wynieść nie 40 mln, a np. 35 mln. 
Wyraził nadzieję, że Rada Programowa znajdzie rozwiązanie w tej kwestii. Następnie zapytał 
o zadanie G0072.  
 
 
G0072 
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański wyjaśnił, że ZDiT zawnioskował do 
Skarbnika Miasta o środki na ten cel w przyszłorocznym budżecie.  
 
 
G0040, G0125 
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański odpowiedział, że został wykonany projekt 
i złożono wniosek o decyzję ZRID na budowę tego przejścia dla pieszych. Prace zostaną 
rozpoczęte po otrzymaniu decyzji, realizacja nastapi w 2016 roku.  
 
 
Ad. 2. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań budżetu obywatelskiego w 2015 roku  
– stan na 31 października 2015 r.  
 
Zestawienie wniosków stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
S0017 
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że dzisiaj 
wpłynęła do Biura informacja (mail i opinia prawna) realizatora zadania tj. Biura ds. 
Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w sprawie tego zadania. Następnie przedstawił 
treść tej informacji.  
 
 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powiedział, że z przedstawionej informacji 
wynika, iż zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku. Wyraził nadzieję, że nastąpi 
wystąpienie o przesuniecie środków na ten cel na rok przyszły.  
 
 
G0028 
 
 
Miejski O środek Sportu i Rekreacji p. Anna Dębińska wyjaśniła, że zadanie zostało 
zrealizowane, dodatkowy stół zamontowany zostanie na specjalną prośbę wnioskodawcy.  
 
 
G0101 
 
 
Miejski O środek Sportu i Rekreacji p. Anna Dębińska wyjaśniła, że prace posuwają się 
zgodnie z harmonogramem, jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe termin zakończenia 
prac zostanie zachowany.  
 
 
P0025 
 
 
Wydział Budynków i Lokali p. Anna Świerczyńska powiedziała, że termin zakończenia 
realizacji zadania nie jest zagrożony.  
 
 
G0077 
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że sprawa ogrodzenia nadal 
stanowi problem, gdyż dyrektor szkoły nie jest w stanie ogłosić przetargu do końca tego roku.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał czy bez tego ogrodzenia zadanie 
może funkcjonować. 
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że tak.  
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Radny p. Sylwester Pawłowski zapytał dlaczego dyrektor nie jest w stanie ogłosić przetargu.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że dyrektor ogłaszała przetarg 
już pięciokrotnie – bez rezultatu.  
 
 
L0085 
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że prace dotyczące Gimnazjum  
nr33 i Szkoły Podstawowej  nr 137 zostaną zakończone do końca listopada br.  
 
 
P0071 
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz inwestycja powinna zostać zakończona do 
30 listopada br.  
 
 
W0052, W0081 
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz powiedziała, że prace zostaną zakończone 
do końca listopada br.  
 
 
P0129 
 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej p. Anita Wack-Zając odpowiedziała, że do planu 
budżetu na przyszły rok zostały zgłoszone dwa zadania inwestycyjne – jedno obejmuje sześć 
lokalizacji parków kieszonkowych. Dla tych lokalizacji dopracowywana jest dokumentacja, 
WGK jest po konsultacjach z wnioskodawcą i służbami architektoniczno-urbanistycznymi – 
wprowadzane są poprawki. Drugie zadanie dotyczy terenu przy ul. Ogrodowej, zgłoszenie 
zagospodarowanie terenu jest prawomocne, będą tam urządzone dwa boiska.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała czy są już ostateczne ustalenia dotyczące zieleni 
w parkach.  
 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej p. Anita Wack-Zając odpowiedziała, że tak – dobór 
zieleni, ławki, kształt klombów itp.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała czy docelowo parki te będą się róznić. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej p. Anita Wack-Zając zapewniła, że każdy z nich będzie 
inny, o innym charakterze.  
 
 
G0080 
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Anna Szymanowska wyjaśniła, że drugi 
przetarg został rozstrzygnięty, został wybrany wykonawca i zadanie powinno zostać 
zrealizowane do końca listopada.  
 
 
P0099 
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Anna Szymanowska wyjaśniła, że konieczność 
podpisania aneksu wyniknęła z trudności w dostarczeniu części zamiennych. Zadanie zostanie 
zrealizowane do końca listopada.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że różnice  
w stopniu realizacji zadań wynikają z faktu, iż od momentu pozyskania informacji od 
realizatorów do dzisiejszego spotkania upłynęły ok. dwa tygodnie. Jednocześnie zwrócił się  
z prośbą do realizatorów o bieżące uaktualnianie informacji nt. stopnia realizacji wniosków.  
Następnie zapytał czy jest zagrożenie realizacji woonerf’u przy ul. Piramowicza oraz  
o wyposażenie placu zabaw na skwerku Sienkiewicza/Traugutta – czy było określone przez 
wnioskodawcę w projekcie.  
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański odpowiedział, że na ten moment nie ma 
zagrożenia dla woonerf’u. Jeśli chodzi o wyposażenie placu zabaw, to było ono konsultowane 
przez wnioskodawców m.in. z dziećmi z przedszkola. Plac ten będzie jeszcze dodatkowo 
wyposażony w huśtawki.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński poprosił o informację 
ZDiT w tej sprawie, ze względu na zapytania ze strony dziennikarzy i mieszkańców 
kierowane do Biura.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zwróciła uwagę, że zastosowane przy ul Traugutta 
separatory są wciąż uszkadzane, a takie same zastosowaniowo wcześniej przy Placu im. 
Dąbrowskiego i można było stwierdzić, że łatwo ulęgają uszkodzeniom. Dlaczego 
zdecydowano się więc na identyczne separatory. Dodała, że w Warszawie stosuje się 
separatory w kształcie półkul i są one bardzo trudne do zniszczenia i przesunięcia. Zapytała 
też czy będzie wymieniony stalowy stojak rowerowy, który został połamany.  
 
 
Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański odpowiedział, że stojaki żeliwne 
stanowiłyby łakomy kąsek dla złodziei ze względu na swoją masę, a żeliwny stojak jest łatwy 
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do połamania. Co do separatorów, to ZDiT będzie nad tym pracował, aby były one i trwałe  
i funkcjonalne.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała dlaczego wciąż na skwerach stosuje się 
berberysy i tawuły. Przecież wybór roślin jest ogromny. Podkreśliła, że są to rośliny 
kolczaste, a często są stosowane przy placach zabaw. Zaapelowała by stosować też inne 
rośliny.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński stwierdził, że 
problemem wielu projektów budżetu obywatelskiego jest utrzymanie projektów już 
zrealizowanych. Często są one dewastowane.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz zwróciła uwagę, że istnieje zagrożenie 
realizacji zadania B0058, gdyż wykonawca stracił płynność finansową i obecnie nie 
wykonuje żadnych prac.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała, czy możliwe jest rozwiązanie umowy  
z wykonawcą.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że podpisana umowa 
obowiązuje do 30 listopada, w zależności od dalszej kondycji finansowej wykonawcy zadanie 
może zostać przesunięte na kolejny rok. Jutro odbędzie się spotkanie Wydziału Edukacji, 
dyrektora szkoły i wykonawcy w sprawie dalszych działań. Być może umowa zostanie 
rozwiązana.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zaproponował, by bardziej wspierać 
szkoły w realizacji wniosków i być może wyręczać przez służby UMŁ w ogłaszaniu 
przetargów.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że są dyrektorzy, którzy 
wolą ogłaszać przetargi sami. Dodała, że 19 listopada odbędzie się spotkanie z nowymi 
placówkami biorącymi udział w budżecie obywatelskim na 2016 rok oraz Wydziałem 
Zamówień Publicznych, aby dyrektorzy szkół dokonali wyboru co do tego, kto ma zająć się 
przetargami.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński dodał, że po drugiej 
edycji b.o odbyło się spotkanie  realizatorów z Wydziałem Zamówień Publicznych dla 
omówienia najistotniejszych problemów i przekazania informacji. W tej edycji Wydział 
wystąpił z inicjatywą, aby przejąć najtrudniejsze realizacje. Ponadto 9 listopada odbyło się 
spotkanie wnioskodawców b.o na 2016 rok z przedstawicielami wszystkich wydziałów UMŁ.  
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Radny p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośba, aby o takich spotkaniach informować 
radnych, by mogli zapoznawać się z opiniami wnioskodawców na temat budżetu 
obywatelskiego i realizacji wniosków.  
 
 
Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął raport z konsultacji 
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński dodał, że na stronie 
internetowej UMŁ zamieszczona została informacja statystyczna nt. tegorocznego 
głosowania.  
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany.  
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 
 


