
ZARZ;\DZENIE Nr S6o:t NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 8 C/,r:1Y1.JOa 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia wymagaIi, jakie 

powinien spelniac projekt budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz<l,dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), § 7 ust. 2, § 9 i § 13 ust. 7 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi(lcego zal(lcznik do obwieszczenia Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi(lcego zal(lcznik 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. Lodzkiego poz. 3478) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarz(ldzam przeprowadzenie z mieszkancami miasta Lodzi konsultacji 
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotycz(lcych projektu uchwaly Rady Miejskiej 
w Lodzi w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt budzetu 
obywatelskiego w miescie Lodzi, zwanego dalej projektem uchwaly, w okresie od 16 czerwca 
2018 r. do 1 lipca 2018 r. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly, stanowi(lcy zahtcznik Nr 2 
do zarz(ldzenia. 

3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkancow Lodzi dotycz(lcych 
projektu uchwaly, ktore umozliwi(l: 
1) rozpoznanie potrzeb i oczekiwail mieszkancow Lodzi zwi<tZanych z przeprowadzeniem 

konsultacji spolecznych budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi; 
2) okreslenie wymagan, jakie powinien spelniac projekt budzetu obywatelskiego w miescie 

Lodzi. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stanowi zal(lcznik 
N r 1 do zarz(ldzenia, zostanie zamieszczone nie pozniej niz 8 czerwca 2018 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie intemetowej 
Urz~du Miasta Lodzi pod adresem (www.lodz.pl). na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi 
oraz rozeslane do jednostek pomocniczych miasta Lodzi - rad osiedli. 

§ 3. Konsultacje zostan(lprzeprowadzone w formie: 
1) otwartego spotkania z mieszkancami z mozliwosci(l skladania propozycJl 1 opmll 

do protokolu w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Lodzi 
przy ul. Narutowicza 8/10 w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. od 17:00 do 19:00; 

2) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog(l elektronicznCl, na formularzu 
konsultacyjnym stanowi(lcym zal(lcznik Nr 3 do zarz(ldzenia. 

§ 4. W czasie trwania konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem 
http://forum.samorzad.lodz. pl. 

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § 1, powoluj~ Miejski 
Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie: 



1) Przewodnicz'lcy 

2-5) Czlonkowie: 

- Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 

w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzt(du 

Miasta Lodzi; 

- Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Medi6w 

w Departamencie Prezydenta Urzt(du Miasta Lodzi; 

Pelnomocnik Prezydenta Miasta Lodzi ds. W sp61pracy 

z Organizacjami Pozarz,!dowymi; 

- dw6ch pracownik6w Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych 

w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie 

Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzt(du Miasta Lodzi. 

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz'lcego 
lub czlonka Zespolu, zastt(puj'l ich wskazane przez nich osoby. 

§ 6. Tryb pracy Zespolu, 0 kt6rym mowa w § 5 ust. 1, okresla regulamin stanowi'lcy 
za1'lcznik Nr 4 do zarz'ldzenia. 

§ 7. Obslugt( organizacyjno-techniczn'l Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 8. Ustalam wzor raportu z konsultacji, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 5 do zarz'ldzenia. 

§ 9. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 10. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 11. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Zahtcznik Nr 1 
do zarz",dzenia Nr8'6o¥/V1II18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia <t Ou:NL.:JO.4., 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych 
dotycz~cych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 

w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt 
budzefu obywatelskiego w miescie Lodzi. 

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 
okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac projekt budzetu obywatelskiego w miescie 
Lodzi. 

2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkanc6w Lodzi dotycz",cych 
projektu uchwaly, 0 kt6rym mowa w ust. 1, kt6re umozliwi",: 
1) rozpoznanie potrzeb i oczekiwan mieszkanc6w Lodzi zwi",zanych z przeprowadzeniem 

konsultacji spolecznych budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi; 
2) okreslenie wymagan, jakie powinien spelniac projekt budzetu obywatelskiego w miescie 

Lodzi. 

§ 2. Konsultacje prowadzone bttd", w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. 
w formie: 
1) otwartego spotkania z mieszkancami z mozliwosci", skladania opinii i propozycji 

do protokolu w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Lodzi 
przy ul. Narutowicza 8110 w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. od 17:00 do 19:00; 

2) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog", elektroniczn'l, na formularzu 
konsultacyjnym stanowi",cym zal",cznik Nr 3 do zarz",dzenia. 

§ 3. Formularz konsultacyjny bttdzie dostttpny do pobrania: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzttdu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl/); 
2) na stronie intemetowej Urzttdu Miasta Lodzi (www.lodz.pl); 
3) w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej 

i Kultury Urzttdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II pitttro; 
4) w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi 

Mieszkanc6w w Wydziale Zarz",dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Obslugi i Administracji Urzttdu Miasta Lodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, 
al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, 
ul. Piotrkowska 153. 

§ 4. W czasie trwania konsultacji czynne bttdzie intemetowe forum dyskusyjne pod 
adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pl. 

§ 5. Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do nastttPuj",cych obszar6w: 
1) wymagania, jakie powinien spelniac projekt budzetu obywatelskiego 

w miescie Lodzi; 
2) procedura odwolania od decyzji 0 niedopuszczeniu wniosku do glosowania. 



§ 6. Nie b~d'l rozpatrywane propozycje i opinie: 
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'ltkiem propozycji 

i opinii zgloszonych podczas spotkania z mieszkancami); 
2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z dat'l wplywu przed 16 czerwca 2018 r. alba 

po 1 lipca 2018 r. 

§ 7. Wypelnione formularze konsultacyjne nalezy przekazac: 
1) drog'l elektroniczn'l na adres: sekretariat.bps@uml.lodz.pl; 
2) 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 
L6di; 

3) 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. Informacyjno-Kancelaryjnej 
Obslugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami 
w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104. 



UCHWALANR 

Zahtcznik Nr 2 
do zarzetdzenia Nr8'6Dt NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 'i (LOV~ 2018 r. 

Druk Nr 
Projekt z dnia 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 2018 r. 

w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac 
projekt budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi. 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), Rada Miejska w Lodzi 

ucbwala, co nast~puje: 

§ 1. Okresla si~ wymagania, jakie powinien spelniac projekt budzetu obywatelskiego 
w miescie Lodzi, w brzmieniu stanowietcym za1etcznik do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Lodzkiego i stosuje si~ jet do kadencji organow Miasta Lodzi 
nast~puj'lcej po kadencji, w czasie ktorej niniejsza uchwala weszla w zycie. 

Projektodawcetjest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zal,!cznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej Lodzi 
z dnia 2018 r. 

Wymagania, jakie powinien spelniac projekt 
budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi 

§ 1. Przeprowadza siy coroczne konsultacje spoleczne z mieszkancami miasta Lodzi 
zwane dalej konsultacjami, dotycz'!ce wydzielonej czysci budzetu miasta Lodzi, zwanej dalej 
budzetem obywatelskim. 

§ 2. 1. Projekty zglaszane przez mieszkanc6w miasta Lodzi do budzetu obywatelskiego 
powinny spelniae nastypuj,!ce wymogi formalne: 
1) zgloszenie projektu dokonywane jest na formularzu, kt6rego wz6r okresla Prezydent 

Miasta Lodzi, uwzglydniaj,!cym dane 0 tym projekcie, w szczeg6lnosci jego tytul, 
lokalizacjy, skr6cony opis, koszty szacunkowe jego realizacji oraz dane autoralautor6w 
projektu, tj. nazwisko, imiy, podpis, adres mailowy lub numer telefonu; 

2) zlozenie projektu nastypuje w terminie okreslonym przez Prezydenta Miasta Lodzi; 
3) zlozony formularz powinien zostae wypelniony kompletnie i poprawnie oraz posiadae 

zal'!czon'! listy zawieraj,!c,! wymagan,! liczby podpis6w mieszkailc6w miasta Lodzi 
popieraj,!cych projekt, przy czym liczba podpis6w nie moze bye mniejsza od 1 i wiyksza 
od 20 z zachowaniem zasady, ze nie moze bye wiyksza niz 0,1 % mieszkailc6w terenu 
objytego pul,! budzetu obywatelskiego, w kt6rym zgloszony jest projekt. 

2. Wzory dokument6w, liczby mieszkanc6w i wymagan,! liczby podpis6w oraz 
harmonogram skladania i rozpatrywania projekt6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, okresla 
Prezydent Miasta Lodzi w zarz,!dzeniu, 0 kt6rym mowa w § 11. 

§ 3. 1. Ocena projektu, 0 kt6rej mowa w ust. 1 dokonywana jest przez wlasciw,! 
merytorycznie kom6rky organizacyjn,! Urzydu Miasta Lodzi albo miejsk,! jednostky 
organizacyjn,!, zwan'! dalej Realizatorem, z wykorzystaniem formularza karty analizy, 
kt6rego wz6r okresla Prezydent Miasta Lodzi w zarz,!dzeniu, 0 kt6rym mowa w § 11. 

2. Realizator w trakcie dokonywania oceny projektu moze zasiygae opinii innych, 
wlasciwych ze wzglydu na jego tematyky, podmiot6w oraz nawi'lZae kontakt 
z autoremlautorami projektu w celu przekazania lub uzyskania wtinych informacji ilalbo 
poczynienia niezbydnych uzgodnien co do zakresu czy sposobu realizacji projektu. 

§ 4. 1. Projekty zaopiniowane przez Realizator6w przekazywane S,! do komisji Rady 
Miejskiej w Lodzi wlasciwej dla spraw budzetu obywatelskiego, zwanej dalej Komisj,!. 

2. Komisja rozpatruje projekty, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i dla kazdego z nich wydaje 
opiniy 0 jego dopuszczeniu albo niedopuszczeniu pod glosowanie, przy czym w przypadku 
zmiany oceny Realizatora z negatywnej na pozytywn,! wymagane jest pisemne uzasadnienie. 

§ 5. 1. Projekty ocemone przez Realizatora zaopiniowane przez Komisjy 
przekazywane S,! do analizy przez Komitet Koordynacyjny ds. Prawidlowej Realizacji 
Procesu Budzetu Obywatelskiego w miescie Lodzi, powolany przez Prezydenta Miasta Lodzi 
w drodze zarz,!dzenia, zwany dalej Komitetem. 

2. Komitet, po przeprowadzeniu analizy projekt6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, rozstrzyga 
o ich dopuszczeniu b,!dz niedopuszczeniu pod glosowanie, a nastypnie przekazuje listy tych 
projekt6w do wlasciwych kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi celem 



opublikowania na stronie internetowej miasta Lodzi pod adresem www.lodz.pl nie pozniej niz 
na 30 dni przed rozpocz<tciem glosowania na zadania do budzetu obywatelskiego. 

§ 6. 1. Autor, ktorego projekt nie zostal dopuszczony pod glosowanie, w ciqgu 7 dni 
od daty opublikowania listy, 0 ktorej mowa w § 5 ust. 2, ma prawo do zlozenia odwolania 
od tej decyzji wraz z uzasadnieniem, do Prezydenta Miasta Lodzi. 

2. Prezydent Miasta Lodzi w ciqgu 14 dni rozpatruje odwolanie i rozstrzyga 0 jego 
uwzgl<tdnieniu albo nieuwzgl<tdnieniu uzasadniajetc przyj<tte stanowisko. 

3. 0 wyniku rozpatrzenia odwolania wraz z uzasadnieniem przyj<ttego stanowiska 
Prezydent Miasta Lodzi informuje niezwlocznie zainteresowanego autora projektu 
i wlasciwego Realizatora. 

4. Listy projektow dopuszczonych i niedopuszczonych pod glosowanie zaktualizowane 
po rozpatrzeniu odwolan, publikowane Set na stronie internetowej miasta Lodzi pod adresem 
www.lodz.pl nie pozniej niz na 7 dni przed rozpocz<tciem glosowania. 

§ 7. 1. Mieszkancy miasta Lodzi moget glosowac na projekty zgloszone do budzetu 
obywatelskiego na kartach papierowych alba przez internet z wykorzystaniem aplikacji 
do glosowania. 

2. Wzor karty do glosowania, termin glosowania oraz lokalizacje punktow 
do glosowania okresla Prezydent Miasta Lodzi najpozniej 7 dni przed rozpocz<tciem 
glosowania w drodze ogloszenia. 

§ 8. 1. Wyniki glosowania do budzetu obywatelskiego ustalane Set przez komork<t 
organizacyjnet Urz<tdu Miasta Lodzi, wlasciwet dla spraw budzetu obywatelskiego, zwanet 
dalej komorket organizacyjnq, z wykorzystaniem aplikacji do glosowania. 

2. W przypadku kiedy dana osoba, identyfikowana w aplikacji do glosowania 
po numerze PESEL, glosowala na dany rodzaj zadail. z budzetu obywatelskiego 
z wykorzystaniem dwu albo wi<tkszej liczby kart do glosowania, aplikacja uniewaznia 
wszystkie te karty. 

3. Po wprowadzeniu danych z wszystkich kart papierowych, aplikacja generuje raport, 
oddzielnie dla kaZdej puli srodkow wydzielonych w ramach budzetu obywatelskiego, 
w ktorym projekty uporzetdkowane Set wg liczby uzyskanych glosow waZnych. 

4. Komorka organizacyjna, na podstawie raportu 0 ktorym mowa w ust. 3, ustala, 
w terminie do 21 dni od zakonczenia glosowania, list<t projektow, ktore rekomenduje 
Prezydentowi Miasta Lodzi do akceptacji i do uwzgl<tdnienia w projekcie uchwaly 
budzetowej miasta Lodzi. 

5. Ustalenie listy projektow, 0 ktorych mowa w ust. 4, odbywa si<t zgodnie 
z algorytmem okreSlonym w § 9, oddzielnie dla kazdej puli srodkow wydzielonych w ramach 
budzetu obywatelskiego. 

6. Listy projektow rekomendowanych przez komork<t organizacyjnet do realizacji Set 
publikowane na stronie intemetowej Urz<tdu Miasta Lodzi, nie p6Zniej niz 7 dni po akceptacji 
przez Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 9. 1. U stalenie wynikow glosowania polega na zsumowaniu waZnie oddanych glosow 
na kazdet z propozycji zadan zgloszonych do budZetu obywatelskiego poddanych pod 
glosowanie, oddzielnie dla zadan osiedlowych w kaZdym rejonie Lodzi i zadan 
ponadosiedlowych oraz sporzetdzeniu list z wynikami, odr<tbnych dla kaZdego z podanych 
rodzajow zadan, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. W przypadku uzyskania rownej ilosci glosow przez propozycje dwoch alba wi<tcej 
zadan, 0 kolejnosci na liscie decyduje losowanie, ktore przeprowadza Miejski Zespol 
ds. Konsultacji, powolywany przez Prezydenta Miasta Lodzi zarzetdzeniem, 0 ktorym mowa 
w § 11, z zastrzezeniem ust. 3. 



3. W przypadku, gdy propozycje zadan, 0 ktorych mowa w ust. 2, nie zostaly 
rekomendowane do realizacji, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10, losowania nie stosuje 
si~, uznaj'tc te propozycje za rownorz~dne. 

§ 10. 1. Rekomendowane do realizacji s't te propozycje zadan z list, 0 ktorych mowa 
w § 9 ust. 1, ktore uzyskaly najwi~ksz't liczb~ glosow, z zastrzezeniami okreslonymi 
w ust. 2-5, az do wyczerpania srodkow w budzecie obywatelskim przewidzianych dla zadan 
na danym osiedlu i dla zadan ponadosiedlowych. 

2. W przypadku, w ktorym nie wystarcza srodkow na realizacj~ propozycji kolejnego 
zadania z list, 0 ktorych mowa w ust. 1, zostaje uwzgl~dniona pierwsza z propozycji zadan 
z dalszych miejsc na listach, ktorej szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia kwoty 
srodkow przewidzianej dla zadan na danym osiedlu albo dla zadan ponadosiedlowych 
z zastrzezeniami z ust. 3-5. 

3. Jesli po przeprowadzeniu post~powania okreslonego w ust. 1 i 2, na listach, 
o ktorych mowa w § 9 ust. 1, wsrod propozycji zadan rekomendowanych do realizacji znajd't 
si~ zadania 0 charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakupow (innych niz zakup 
uslug), dotycz'tce tej samej lokalizacji, to rekomendacj~, z zastrzezeniem ust. 4, zachowuje 
propozycja tylko tego zadania, ktora otrzymala najwi~ksz't liczb~ glosow, pozostale 
propozycje trac't rekomendacj~, a srodki przewidziane dla nich s't rozdzielane 
w sposob okreslony w ust. 1, 2, 4 i 5. 

4. Jesli wsrod propozycji zadan rekomendowanych do realizacji, 0 ktorych mowa 
w ust. 3, b~d't propozycje zadan osiedlowych i ponadosiedlowych, to rekomendacj~ 
zachowuje jedynie propozycja zadania osiedlowego z najwi~ksz't liczb't glosow. 

5. Srodki przeznaczone w budzecie obywatelskim na zadania osiedlowe, 
niewykorzystane mimo zrealizowania dyspozycji, 0 ktorych mowa w ust. 1-4 
albo niewykorzystane ze wzgl~du na niewystarczaj'tc't liczb~lbrak zlozonych propozycji 
zadan w danym osiedlu, powi~kszaj't kwot~ srodkow przeznaczonych na propozycje zadan 
ponadosiedlowych. 

§ 11. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § 1, wydawane jest 
kazdorazowo zarz'tdzenie Prezydenta Miasta Lodzi, zawieraj'tce m.in. harmonogram 
konsultacji, wzory niezb~dnych dokumentow oraz pul~ srodkow przeznaczonych na projekty 
do budzetu obywatelskiego. 



Uzasadnienie 

Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w spraWIe okreslenia wymagan, jakie 
powinien spelniae projekt budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi wynika z koniecznosci 
dostosowania przepisow dotycz'tcych procedury budzetu obywatelskiego do ustawy 
z 11 stycznia 2018 r. 0 zmianie niektorych ustaw w celu zwiltkszenia udzialu obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow publicznych 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 130). 

Wymagan't liczblt podpisow mieszkancow popieraj'tcych projekt bltdzie kazdorazowo 
precyzowalo zarz'tdzenie Prezydenta Miasta, ze wzglltdu na dostosowywanie tej wartosci 
do liczby mieszkancow na terenie, dla ktorego wniosek bltdzie skladany. Zgodnie z rzeczon't 
ustaw'l:, liczba mieszkancow nie moze bye ona wiltksza niz 0,1% mieszkancow terenu 
objlttego pu1't budzetu obywatelskiego, w ktorym zglaszany jest projekt i bltdzie zaokr<tglana 
do 1. 

Data wejscia uchwaly w zycie implikuje art. 15 ustawy, 0 ktorej wyzej mowa ("Art. 15. 
Przepisy ustaw, 0 ktorych mowa wart. 1, art. 2, art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz't 
ustaw'l:, przepisy art. 383 § 2a, art. 383a, art. 384 § 1, art. 492 § 2a, art. 492a, art. 493 § 1 
ustawy zmienianej wart. 5, w brzmieniu nadanym niniejsz't ustaw't, oraz przepisy ustawy, 
o ktorej mowa wart. 6, w brzmieniu nadanym niniejsz't ustaw't stosuje silt do kadencji 
organow jednostek samorz'tdu terytorialnego nastltPuj'tcych po kadencji, w czasie ktorej 
niniejsza ustawa weszla w zycie."). 



Zahlcznik Nr 3 
do zarz'ldzenia Nrg601 NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ tlt7lu~ 2018 r. 

Formularz konsultacyjny 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia wymagan, jakie 

powinien spelniac projekt budi:etu obywatelskiego w miescie Lodzi. 

1. Jakie uwagi wnosi Pan/Pani do proponowanych przepis6w projektu uchwaly: 

Proponowane Propozycja zmiany 
Lp. brzmienie przepisu proponowanego brzmienia Uzasadnienie 

(paragraf, ust«p, punkt) przepisu 

1. 

2. 

3. 

2. lone propozycje i opinie dotycz~ce projektu uchwaly: 

Panstwa uwagi sq dla nas bardzo cenne. Dzifkujemy za udzial w konsultacjach, 
zaangazowanie oraz poswifcony czas. 



Zahtcznik Nr 4 
do zarz'ldzenia Nrg6~ IVII/I8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia tl C<J:jv I4:Js- 2018 r. 

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji 

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

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

3. Zesp61 podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnym, zwyk1'l 
wi~kszosci'l glos6w, w obecnosci co najmniej 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 si<t 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 mowa 
w § 2 , przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia. 



Zahtcznik Nr 5 
do zarz<ldzenia Nr Q6cq.;VIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia g Cl1Y'lJ..J~ 2018 r. 

Wzor 

Raport z konsultacji spolecznych 
dotycz~cych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 
w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac 

projekt budzetu obywatelskiego w miescie Lodzi. 

1. Zestawienie zgloszonych przez mieszkaflc6w miasta Lodzi opinii dotycz<lcych przedmiotu 
konsultacji. 

2. Zestawienie propozycji zgloszonych w trakcie konsultacji przez mieszkanc6w miasta 
Lodzi ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do wszystkich kategorii zgloszonych 
propozycji wraz z uzasadnieniem. 

3. Protok61 ze spotkania z mieszkancami miasta Lodzi. 

4. Podsumowanie wynik6w konsultacji. 

5. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultacji 


