
ZARZ~ZENIENr~604 MIIl8 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 8 czerwca 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych 
priorytet6w do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz<}dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz § 7 ust. 1 pkt 1, § 9 i § 13 
ust. 7 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi<}cego zal<}cznik do obwieszczenia Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi<}cego zal<}cznik do uchwaly Nr LXIV/1357/13 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz<}dzam przeprowadzenie z mieszkailcami rniasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w okresie od 16 czerwca 2018 r. do Ilipca 2018 r. 

2. Przedmiotem konsultacji s<} priorytety do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. 
3. Konsultacje maj<} na celu zebranie od rnieszkailc6w rniasta Lodzi propozycji 

i opinii do przedmiotu konsultacji, kt6re zostan<} wykorzystane przez kom6rki organizacyjne 
Urzydu Miasta Lodzi albo miejskie jednostki organizacyjne w dalszych etapach pracy nad 
przygotowaniem materia16w planistycznych do projektu budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tre~c stanowi zal<}cznik 
Nr 1 do zarz<}dzenia, zostanie zamieszczone nie p6Zniej niz 8 czerwca 2018 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie intemetowej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem (www.lodz.pl). na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi 
oraz rozeslane do jednostek pomocniczych miasta Lodzi - rad osiedli. 

§ 3. Konsultacje prowadzone byd<} w formie: 
1) otwartych spotkail z mieszkailcami rniasta Lodzi, umozliwiaj<}cych wyraZanie opmll 

oraz skladanie propozycji do wskazanych priorytet6w do budzetu miasta Lodzi na 2019 
rok, kt6re odbyd<} siy: 
a) 16 czerwca 2018 r. w Centrum Handlowo-Uslugowo-Rozrywkowym Port L6dz 

(ul. Pabianicka 245) w godz. 12°°_15°°, 
b) 23 czerwca 2018 r. w Centrum Handlowym Galeria L6dzka (al. Pilsudskiego 15/23) 

w godz. 12°°_15°°, 
c) 25 czerwca 2018 r. w Malej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi (ul. Piotrkowska 104) 

w godz. 17°°_20°°; 
2) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drog<} elektroniczn<}, na formularzu 

konsultacyjnym, stanowi<}cym zal<}cznik Nr 2 do zarz<}dzenia. 

§ 4. W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum 
dyskusyjne pod adresem intemetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl. 

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w § 1, powolujy Miejski 
Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie: 
1) Przewodnicz<}cy - Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 

w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 
Urzydu Miasta Lodzi; 



2-5) Czlonkowie: - Dyrektor Wydzialu Budzetu w Departamencie Finansow 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi; 
- Dyrektor Biura Promocji, Komunikacji Spolecznej 
i Turystyki w Departamencie Partycypacji Spolecznej 
i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 
- pracownik Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych 
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi; 
- pracownik Wydzialu Budzetu w Departamencie 
Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz~cego 
lub czlonka Zespolu, zastypuj~ ich wskazane przez nich osoby. 

§ 6. Tryb pracy Zespolu, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, okresla regulamin stanowi~cy 
zal~cznik Nr 3 do zarz~dzenia. 

§ 7. Ustalam wzor raportu z konsultacji przeprowadzonych z mieszkaitcami miasta 
Lodzi, stanowi~cy zal~cznik Nr 4 do zarz~dzenia. 

§ 8. Obslugy organizacyjno-techniczn~ Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 9. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 10. Nadzor nad wykonaniem zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zahtcznik Nr 1 
do zarz'ldzenia Nrg60lt IVII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ czerwca 2018 r. 

oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych 
priorytet6w do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. 

§ 1. Przedmiotem konsultacji z mieszkailcami Lodzi s'l. priorytety do budzetu miasta 
Lodzi na 2019 rok, zwane dalej priorytetami. 

§ 2. Konsultacje maj'l. na uwadze zebranie od mieszkailc6w miasta Lodzi propozycji 
i opinii do przedmiotu konsultacji, kt6re zostan'l. wykorzystane w dalszych etapach pracy 
nad przygotowaniem materia16w planistycznych do projektu budzetu miasta Lodzi na 2019 
rok. 

§ 3. Konsultacje przeprowadzone b~d'l. w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 1 lipca 
2018 r. w formie: 
1) otwartych spotkail z mieszkailcami miasta Lodzi, umozliwiaj'l.cych wyrazanie opinii 

oraz skladanie propozycji do wskazanych priorytet6w do budzetu miasta Lodzi na 2019 
rok, kt6re odb~d'l. si~: 
a) 16 czerwca 2018 r. w Centrum Handlowo-Uslugowo-Rozrywkowym Port L6dz 

(ul. Pabianicka 245) w godz. 1200_1500
, 

b) 23 czerwca 2018 r. w Centrum Handlowym Galeria L6dzka (al. Pilsudskiego 15/23) 
w godz. 1200_15 00

, 

c) 25 czerwca 2018 r. w Malej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi (ul. Piotrkowska 104) 
w godz. 1700_2000

; 

2) zbierania propozycji i opinii na pismie na formularzu konsultacyjnym, stanowi'l.cym 
za1'l.cznik Nr 2 do zarz'l.dzenia, kt6ry mozna przekazac: 
a) drog'l. elektroniczn'l. na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl, 
b) drog'l. korespondencyjn'l. na adres: Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 115, 90-430 L6dz, 

c) bezposrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II pi~tro 
lub w kancelarii g16wnej Urz~du Miasta Lodzi w Oddziale ds. I nformac yj no
Kancelaryjnej Obslugi Mieszkailc6w w Wydziale Zarz'l.dzania Kontaktami 
z Mieszkailcami w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi, 
ul. Piotrkowska 104. 

§ 4. Formularz konsultacyjny b~dzie dost~pny do pobrania: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem internetowym 

http://bip.uml.lodz.pll; 
2) na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem www.lodz.pl; 
3) w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji 

Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II pi~tro, w godzinach 
pracy Urz~du Miasta Lodzi. 



§ 5. W okresie od rozpocz~cia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne 
pod adresem intemetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl. 

§ 6. Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania mieszczctce Sl~ 

w kategoriach zadall w ramach priorytet6w do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok, 
z wylctczeniem zadan, kt6re zostanct uj~te w projekcie budzetu miasta Lodzi na 2019 rok 
w ramach budzetu obywatelskiego. 

§ 7. Nie b~dctrozpatrywane propozycje i opinie z datct wplywu przed 16 czerwca 2018 r. 
i po 1 lipca 2018 r. oraz przeslane w innej formie niz na formularzu konsultacji 
(za wyjcttkiem propozycji i opinii zgloszonych do protokolu w trakcie otwartych spotkan). 



Zahtcznik Nr 2 
do zarzlldzenia N~GO~ NIl/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g czerwca 2018 r. 

Formularz konsultacji spolecznych 
priorytetow do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. 

1. Prosz~ 0 wskazanie trzech najwazniejszych priorytetow do budzetu miasta Lodzi na 
2019 rok poprzez wpisanie w odpowiedni~ kratk~ cyfry: 1, 2 lub 3 (przy czym 1 oznacza 
najwazniejszy priorytet). 

Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Infrastruktura rowerowa 

Infrastruktura komunalna i bezpieczenstwo 

Kultura i dziedzictwo 

Tereny zielone i ochrona srodowiska 

Zdrowie i pomoc spoleczna 

Sport i rekreacja 

Edukacja, dzieci i mlodziez 

2. Prosz~ 0 podanie poniZej propozycji do wskazanych priorytetow do budzetu miasta 
Lodzi na 2019 rok. 

Lp. 
Propozycje w ramach priorytetow do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok 

wraz z uzasadnieniem 

INFRASTRUKTURA OROGOW A I KOMUNIKACJA 

INFRASTRUKTURA ROWEROWA 



INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I BEZPIECZENSTWO 

KUL TURAI DZIEDZICTWO 

TERENY ZIELONE 1 OCHRONA SRODOWlSKA 

ZDROWlE 1 POMOC SPOLECZNA 

SPORT I REKREACJA 

EDUKACJA, DZIECII MLODZIEZ 



3. lnne propozycje i opinie -do przedmiotu konsultacji. 

Dzi~kujemy za wzi~cie udzialu w konsultacjach spolecznych. 



Za1'lcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nrg60lt NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ czerwca 2018 r. 

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji. 

§ 1. 1. Miejski Zesp61 ds. Konsultacji , zwany dalej Zespolern, obraduje 
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz'lcego Zespolu. 

2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'lcego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy 
wskazany przez przewodnicz'lcego czlonek Zespolu. 

3. Zesp61 podejrnuje decyzje w forrnie uchwal w glosowaniu jawnyrn, zwyk1'l 
wiykszosci'l glos6w, w obecnosci co najrnniej polowy jego skladu. 

4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos 
przewodnicz'lcego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci glos przewodnicz'lcego 
posiedzenia. 

5. Z posiedzenia Zespolu sporz'ldza siy protok61, kt6ry podpisuje przewodnicz'lcy 
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz'lcy posiedzenia. 

§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczeg6lnosci: 
1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji ; 
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora 

konsultacji. 

§ 3. Przewodnicz'lcy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 kt6rych rnowa 
w § 2, przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi 
do zatwierdzenia. 



Raport 

Zahlcznik Nr 4 
do zarzqdzenia Nr B60<tNIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g czerwca 2018 r. 

z konsultacji spolecznych priorytetow do budzetu miasta Lodzi na 2019 rok. 

1. Zestawienie zgloszonych przez mieszkaiicow miasta Lodzi propozycji dotycz~cych 
przedmiotu konsultacji wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do danej 
kategorii propozycji: 

2. Zestawienie zgloszonych przez mieszkaiicow miasta Lodzi opinii dotycz~cych 

przedmiotu konsultacji: 

3. Protokoiy z otwartych spotkaii z mieszkaiicami miasta Lodzi. 

4. Podsumowanie wynikow konsultacji: 

5. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikow konsultacji. 


