
DPr-BRM-II.0012.21.15.2015 

Protokół nr 16/XI/2015 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 25 listopada 2015r. 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   6 radnych 
obecnych   -   6 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. 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. Przyjęcie protokołów nr 14/X/2015 i nr 15/XI/2015 posiedzeń Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 270/2015. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
Przewodniczący poinformował, że jest to ostatnie posiedzenie Doraźnej Komisji, gdyż 
powołana ona została do 1 grudnia 2015 roku.  
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołów nr 14/X/2015 i nr 15/XI/2015 posiedzeń Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 14/X/2015.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przyjęcie 
protokołu.  
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 15/XI/2015.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przyjęcie 
protokołu.  
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały  
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.  
 
 
Projekt uchwały w tej części stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak powiedziała, że na realizację Ogrodów Karskiego winno 
być zapisana kwota 2 350 000 zł, a brakuje kwoty 1 300 000 zł oraz 600 tys. zł na tzw. parki 
kieszonkowe – poprosiła o wyjaśnienie i wskazanie miejsca tych środków w budżecie.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała odpowiedziała, że wyjaśnienie  
w tej sprawie przekaże niezwłocznie na piśmie.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy 
zabezpieczone zostały środki na rower miejski.  
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że zgodnie ze 
złożonym sprawozdaniem ZDiT deklaruje realizację zadania w latach 2016-2018 z środków 
własnych – 3 500 000 zł w każdym roku.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zaapelowała, aby zadania z budżetu obywatelskiego były 
oznaczone, iż takimi są nawet wówczas, kiedy ich realizacja przesunięta została na kolejne 
lata.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał, czy w projekcie umieszczone 
jedynie zadania do realizacji w 2015 roku, czy są tu również niezrealizowane dotychczas 
zadania z poprzednich edycji.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała wyjaśniła, że co do zasady 
umieszczone są zadania wyłonione w głosowaniu do realizacji w 2016 roku oraz jedno 
zadanie z 2015 roku – Zielone Dachy ul. Sienkiewicza 61 i 63.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zgodził się z opinią radnej  
p. U. Niziołek-Janiak, iż zadania te powinny być oznaczone.  
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała odpowiedziała, że zostanie 
wystosowane zapytanie do realizatorów o wskazanie w swoich budżetach zadań b.o z lat 
poprzednich i oznakowanie ich na podstawie autopoprawki.  
 
 
Wiceprzewodniczący p. Paweł Bliźniuk powiedział, że zadanie „Łódzki Rower Miejski” 
zapisane jest w wydatkach bieżących ZDiT str. 263.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy zapisana w budżecie kwota  
161 tys. zł jest wystarczająca dla Biura ds. Partycypacji Społecznej. 
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że jest 
to kwota pomniejszona o wskaźnik w stosunku do roku ubiegłego, kiedy wynosiła 170 tys. zł. 
Do 15 grudnia zostanie dokonany podział tej kwoty na poszczególne działania. Należy 
zastanowić się czy główne działania w ramach kolejnej edycji b.o dotyczyły będą promocji, 
czy edukacji dotyczącej budżetu obywatelskiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapewnił, że Komisja będzie wnioskować 
zwiększenie tej kwoty jeśli pojawią się propozycje dodatkowych niekonwencjonalnych 
działań na rzecz kolejnej edycji b.o.  
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński dodał, że dodatkowym 
utrudnieniem w ocenie wysokości ww. kwoty jest fakt, iż dopiero od połowy stycznia 2016 
roku Rada Programowa zaproponuje zmiany w procedurze kolejnej edycji.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla niniejszego projektu 
uchwały.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zaproponowała pozytywne zaopiniowanie projektu ale  
z zastrzeżeniem, iż widzi się konieczność zabezpieczenia kwoty  na realizację zadania Ogrody 
Karskiego i parki kieszonkowe w wys. 2 350 000 po odliczeniu dokonanych już wydatków.  
 
 
Wiceprzewodniczący p. Paweł Bliźniuk zapytał, czy jest możliwość skutecznego 
wydatkowania tej kwoty w 2016 roku.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że wytypowano 7 lokalizacji parków 
kieszonkowych oraz określono częściowo wyposażenie Ogrodów Karskiego – dwa boiska, 
ławki, lampy solarne, uzupełnienie zieleni. Wydział Gospodarki Komunalnej zapewnia, że 
jest możliwe wydatkowanie tej kwoty.  
 
 
Wiceprzewodniczący p. Paweł Bliźniuk zapytał, czy będzie więcej parków kieszonkowych, 
czy środki wydane zostaną np. na ich droższe wyposażenie, czy wygląd tych parków jest 
konsultowany itd.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że jest  ciągły kontakt z wnioskodawcą, 
powołany do tego zespół opracowuje parki kieszonkowe, projekty są dopracowywane. 
Dodała, że jeśli przegłosowane zostało zadanie na kwotę 2 350 000 zł, to taka kwota winna 
być na nie przeznaczona a ewentualne oszczędności mogą powstawać wskutek przetargów - 
ale takich jeszcze nie było.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Bogusław Hubert zaproponował podjęcie przez Komisję 
stanowiska w tej sprawie i nie łączenie tego z opiniowaniem projektu budżetu.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgodziła się z tą propozycją.  
 
 
Wiceprzewodniczący p. Paweł Bliźniuk dodał, że ideą jest aby zrealizować parki 
kieszonkowe, gdyż realizacja Ogrodów Karskiego w pełnym zakresie okazała się niemożliwa, 
są już projekty tych parków, właściwa jednostka dokonała wstępnej oceny i stwierdziła, że 
realizacja tych projektów będzie kosztowała „x” i taką kwotę wpisała do budżetu. Nie należy 
dążyć do wydatkowania środków ponad to, co jest potrzebne i wynikające z ustaleń  
z wnioskodawcami.  
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Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że to właśnie Wnioskodawczyni zgłosiła, 
że w jej opinii w projekcie budżetu brak jest kwoty 1 300 000 zł, 350 tys. zł wydano już na 
część działań oraz niewielka kwota na projekt a 60 tys. zł na parki kieszonkowe. W projekcie 
budżetu zapisana jest kwota 600 tys. zł. Może dodatkowe środki są gdzieś zapisane ale tego 
nie wiemy.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyraził wątpliwość 
czy cała kwota określona na realizację Ogrodów Karskiego miała być wydana w 2016 roku.  
Być może ma to być rozbite na działania w kolejnych latach.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że kwota z budżetu obywatelskiego na 
Ogrody Karskiego to 2 350 000 zł. Wszystkie parki kieszonkowe mają być do zrealizowania 
w 2016 roku, jest to zadanie jednoroczne i nie było rozmów z Wnioskodawcą o rozbicie tych 
działalna kolejne lata.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki dodał, że z tytułu niemożności 
zrealizowania w całości Ogrodów Karskiego przyjęto, iż będą zrealizowane parki 
kieszonkowe. Następnie w związku zgłaszanymi przez radnych wątpliwościami 
zaproponował odłożyć głosowanie nad projektem budżetu do momentu wyjaśnienia 
wątpliwości.  
 
 
Przewodniczący Komisji  p. Bogusław Hubert odpowiedział, że nie jest to możliwe, gdyż 
Doraźna Komisja została powołana do 1 grudnia 2015 roku i kończy właśnie swoją 
działalność. Zabezpieczając interesy Wnioskodawcy Komisja przyjmie stanowisko w tej 
sprawie.  
 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie następującego stanowiska przez Komisję.  
 
Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zwraca się z prośbą o zabezpieczenie  
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok kwoty z przeznaczeniem na parki kieszonkowe  
i Ogrody Karskiego w wysokości, jaka odpowiada ich pełnej realizacji tj. 2 350 000, po 
odliczeniu już poniesionych na ich realizację kosztów.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok - druk nr 269/2015 –  
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.  
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W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym  
i braku głosów wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 270/2015. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały  
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.  
 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała czy rozstrzygnięta została kwestia zwrotu 
nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61 i 63.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że Biuro 
oczekuje na informację w tej sprawie od realizatorów.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał czy w związku  
z zapowiedziami Prezydent Miasta Łodzi, iż będzie dążenia do osiągnięcia przez budżet 
obywatelski kwoty 100 mln zł można określić plany na najbliższe lata w tej sprawie. Pyta, 
gdyż nie ma takiego zapisu w WPF.  
 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że była deklaracja osiągnięcia 
takiej kwoty w roku 2018. Zapewnił, że będą czynione starania w tym kierunku. Jeśli będzie 
to możliwe jest prawdopodobne, że w kolejnych latach kwota może być zwiększana ale 
granicznym rokiem jest 2018.  
 
 
Wiceprzewodniczący p. Paweł Bliźniuk dodał, że wspomniana kwota nie może być 
wpisywana do WPF, gdyż b.o ma charakter jednoroczny i co roku  Rada Miejska określa jego 
wysokość, tj. co najmniej 1% wydatków, nie mniej niż 40 mln zł. Należy tez poczekać na 
rekomendacje Rady Programowej, co posuwu ustaleniom dotyczącym budżetu 
obywatelskiego na rok 2017 łącznie z wysokością kwoty na ten cel.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 270/2015. 
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W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych 
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Brak pytań i głosów w dyskusji.  
 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie.  
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i braku głosów wstrzymujących się, jednomyślnie przyjęła sprawozdanie.  
 
 
Ad. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak poinformowała, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
złoży projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 
Wyraziła nadzieję, że projekt ten spotka się z akceptacją radnych, członków dotychczasowej 
Doraźnej Komisji.  
 
 
Przewodniczący Komisji dodał, że zapewne projekt ten spotka się z akceptacją  radnych  
i całej Rady Miejskiej. Ostatnie lata wykazały, że potrzebny jest budżet obywatelski  
i potrzebna jest Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Zaapelował do radnych, 
członków obecnej Doraźnej Komisji, by aktywnie włączyli się w prace Doraźnej Komisji 
powołanej na kolejny rok.  
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo Komisji Finansów, 
Budżetu i Polityki Podatkowej w sprawie przekazania do 14 grudnia 2015 r. opinii Doraźnej 
Komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 r. 
oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-20140.  
 
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński zwrócił się z prośbą  
o wsparcie ze strony Komisji w postaci wystosowania pisma do Wydziału Edukacji  
o przygotowanie informacji, które zadania realizowane w 2015 roku określane jako 
ogólnodostępne, są faktycznie ogólnodostępne. Wyjaśnił, że w tej kwestii docierają do Biura 
różne sygnały – że teren, czy obiekt jest zamknięty itp. Dotyczy to głównie Wydziału 
Edukacji. Biuro oczekuje na informację, które ze złożonych deklaracji dotyczących 
dostępności zostały zrealizowane. 
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Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że nie tylko taka informacja jest potrzebna ale 
również wzmocnienie tego pytania poprzez przypomnienie, iż jednym z elementów  
w budżecie obywatelskim jest ogólnodostępność wykonywanych realizacji.  
 
 
Radny p. Sylwester Pawłowski zaproponował, aby sporządzony został wykaz zadań, które  
w sposób szczególny miały mieć charakter otwarty dla mieszkańców, z przypisaniem 
jednocześnie dysponentów. Fakt, iż Wydział Edukacji w ostatniej edycji realizował najwięcej 
zadań, nie oznacza, że sprawa ta dotyczy jedynie tego wydziału. Dodał, że większość zadań 
ogólnodostępnych generuje koszty i wszystkie boiska ogólnodostępne podległe administracji 
szkolnej musza mięć zapewnioną stałą opiekę. Na to potrzebne są środki i to w skali 
ogólnołódzkiej, a nie perspektywy jednego wydziału. Skoro takie środki zapewnione są dla 
boisk typu Orlik, to na tej samej zasadzie powinno być zapewnienie środków w budżecie 
obywatelskim. Tego elementu przy ocenie projektów budżetu obywatelskiego brakuje. Wobec 
powyższego symulacje kosztów z tego wynikających powinna być jednym z elementów 
ostatecznie decydującym o przyjęciu projektu, co winno być brane pod uwagę przez Radę 
Programową. Poddając się idei, by społeczeństwo partycypowało w podziale środków zatraca 
się przyszłość tych wniosków tj. konieczność dodatkowych środków na renowację, 
odtworzenie i bieżące utrzymane realizowanych projektów. To również winno znaleźć się 
wśród kryteriów, jakimi kierowała będzie się Komisja w przyszłości przy ocenie wniosków.  
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak powiedziała, że kiedy wnioskodawca, dyrektor placówki 
deklarował ogólnodostępność, oznacza to że liczył się z kosztami utrzymania.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński dodał, że informacja  
o kosztach znajduje się w karcie wniosku i zawsze jest to przedmiotem oceny i opinii. 
Pytaniem jest jaką rolę ma ta informacja – czy winna znaleźć się w informacji dla 
mieszkańców. Zadania realizowane w ramach b.o poza tym, iż są oznaczone nie różnią się 
niczym od innych zadań realizowanych z budżetu miasta i zawsze istnieje kwestia kosztów 
utrzymania. Takie koszty wpisane są w budżety poszczególnych wydziałów, realizatorów 
zadań.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał o remont sali gimnastycznej  
w Gimnazjum nr 16 na Radogoszczu Wschodzie. Jaki jest wynik rozmów w tej sparwie.  
 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że wg. 
informacji skierowanych do Biura zadanie nadal jest kontynuowane, choć jakiś czas temu 
realizator stracił płynność finansową ale niedawno ja odzyskał. Prawdopodobnie nie uda się 
już zrealizować zadania w tym roku ale Wydział Edukacji zadeklarował zapisanie tego 
zadania wydatkach niewygasających.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zapytał czy w tej sprawie podano 
potencjalne terminy zakończenia realizacji.  
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że nie.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert podziękował członkom Komisji za ich pracę 
i zaangażowanie, a Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej p. Pawłowi Bliźniakowi za 
opiekę nad pracami Komisji. Ponadto podziękował dyrektorowi Biura ds. Partycypacji 
Społecznej oraz wszystkim pracownikom UMŁ uczestniczącym w pracach Komisji. 
Szczególne podziękowania skierował dla sekretarza Komisji za pełną zaangażowania pracę  
i wszelką pomoc radnym w ich pracy w Komisji.  
 
 
Następnie radni, członkowie Komisji wymienili wzajemne podziękowania za wspólną 
pracę, wymianę doświadczeń i cenne wskazówki służące dobrej pracy Komisji. Radni 
dziękowali szczególnie Biuru ds. Partycypacji Społecznej, Wydziałowi Prawnemu, 
sekretarzowi Komisji i pozostałym pracownikom UMŁ.  
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk powiedział, że na przekór nie 
przyłączy do tych podziękować ponieważ liczy i zachęca na kontynuację pracy Komisji, choć 
jest to bardzo wymagająca Komisja. Projekt uchwały powołujący Komisję na kolejny rok jest 
już przygotowywany. Warto pracować w Komisji, gdyż umożliwia poznanie funkcjonowanie 
Miasta „od podszewki” oraz poznanie potrzeb jego mieszkańców.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert składając jeszcze raz podziękowania za miłą 
współpracę zakończył ostatnie posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
powołanej na jeden rok – od grudnia 2014 roku do grudnia 2015 roku.  
 
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
 
Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany.  
 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 
 


