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Za1llcznik Nr 5 
do zarzlldzenia Nr 501 IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 lutego 2019 r. 

z konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu 

uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi 

zmieniaj~cej uchwal~ 

w sprawie zasad przyznawania srodkow 

finansowych przeznaczonych na realizacj~ 

zadan jednostek pomocniczych Miasta Lodzi -

osiedli 
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1. Zestawienie opinii mieszkancow dotycz~cych pnedmiotu konsultacji, zgloszonych na formulanach konsultacyjnych 
i podczas otwartego spotkania mieszkancow 

Uwaga: w tabeli zapisy w kolwnnach : II, III i IV slf odwzorowaniem zapis6w z fonnularzy konsultacyjnych. 

ZESTA WIENIE OPINII MIESZKANCOW DOTYCZI\CE PRZEDMIOTU KONSUL TACJI 

Uchwala ogranicza uprawnienia Rad Osiedli odnosnie decydowania 0 przeznaczeniu srodk6w finansowych z algorytmu i konkurs6w. Mieszkancy 
powinni miee narzydzia partycypacji by realizowac potrzeby mieszkailc6w. 

Calose uchwaly wyrnaga zmiany. 

Projekt uchwaly nie rna daty sporZ<!dzenia. Jak Rada Miejska zaskarzyla do s,!du decyzjy Wojewody, to, po co zarz'!dza konsultacje. Nie do 

zaakceptowania data i godzina, ta sarna na konsultacje i to w innych salach. Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji wsr6d rnieszkanc6w osiedli czy 
samych osiedlach. - Kpina- . wmawiaj,!, ze byly jakies telefoniczne. - Kpina - Nie wiadorno, jakie srodki otrzymaj,! poszczeg6lne rady osiedli i czy 

byd,! mialy prawo decydowania czy tylko konsultacji. 

Brak uzasadnienia projektu uchwaly i brak podaniajego autora. Brak konsultacji na terenie ich obowi¥ywania, tj. 36 Rad Osiedli. Brak mozliwosci 
uczestniczenia mieszkanc6w na drugich konsultacjach dotycz,!cych zycia mieszkancow t. j. BudZetu Obywatelskiego, 0 przyszlosci Rad Osiedli w tym 

samym czasie. 

Uchwala stanowi przejaw ograniczenia uprawnien ustawowych przedstawicieli mieszkancow,jakimi s,! rady osiedli poprzez odebranie im mozliwosci 

partycypowania w niewielkiej czysci budzetu miasta. Dotychczasowe finansowanie remontow i inwestycji osiedlowych poprzez algorytm oraz konkurs 

na zadania inwestycyjne i remontowe sprawdzalo siy. Czlonkowie rad osiedli plonowali realizacji zadan i wydatkowania pieniydzy. Byli w kontakcie 

z mieszkailcami, realizowali potrzeby osiedla w miary posiadanych srodkow finansowych. Mieszkailcy powinni miee rozne narzydzia partycypacji -

zar6wno budzet obywatelskijak i srodki finansowe w dyspozycji naszych przedstawicieli, jakimi s,! rady osiedli. KaZde a nich pozwala na realizowanie 
roznych potrzeb mieszkancow. 

To XXI wiek, ta forma to anarchizrn. Trzeba wymyslie cos nowego. Na ty chwily proszy przeznaczye fundusze na budzet obywatelski. 

Calkowicie popieram zmiany proponowane przez Hanny Zdanowsk'!. 

Zmiany funkcjonowania rad osiedli s,! koniecznie calkowicie popieram pornysl Prezydent Miasta. 

Nie mam propozycji dotycz,!cych projektu uchwaly. 

Nie dla finansowania Rad Osiedli- popieram uchwaly. 

Projekt uchwaly w proponowanej formie nie pozostawia dalszych zyczen. 

Rady Osiedla s,! zbydnym organem dla funkcjonowania miasta w zwi¥ku z czym proponowalbyrn ich calkowit'! likwidacjy. 

Brak uwag. 
~-- ----------.-----.--~- ------~~ 

I 



14 Rady Osiedla to zbydny organ, kt6ry nie istnieje w og6le w swiadomosci mieszkanc6w Lodzi. 

15 Popieram uchwaly. 

16 Jestem zwolennikiem zabrania pieniydzy Radom Osiedli. 

17 Proponujy przeznaczenie tych srodk6w finansowych na Fundusz Obywatelski. 

18 
Jestem przeciwny, zeby Rady Osiedla wybrane przez niewielk'l ilose os6b decydowaly 0 przeznaczeniu srodk6w finansowych. Motywujy to tym ze 
Rady Osiedla S'l wybrane niewielk'l ilosci'l os6b. 

19 Proponujy te fundusze przeznaczye na budzet obywatelski. Bydzie sprawiedliwie. Wygra projekt dobrze przygotowany. 

20 
Zwiykszenie budZetu obywatelskiego kosztem Rady Miejskiej. Nie zgadzam siy aby (nieczytelne) grupa os6b decydowala 0 inwestowaniu srodk6w 
finansowych. 

21 
Jestem zwolennikiem glybokiej reformy zasad przyjmowania radom osiedli. Uwa:zam, ze srodki rad osiedli miasta Lodzi po winny zostae znacznie 
okrojone. 

22 Domagam siy reformy rad osiedli, te jednostki na dzis nie dzialaj'l. Nie maj'l zadnych kompetencji. Po co im pieni'ldze? 

23 Nie znam tego projektu. 

24 
Uwa:zam, ze nale:zy zwiykszye bezposredni'l decyzyjnose mieszkailc6w. Po co nam Rady Osiedli skoro mozemy sami wypowiedziee siy w ramach 
glosowania w BO. Tam chocia:z widae efekty. 

25 
Nale:zy wzmocnie Rady Osiedli ale pierw rozszerzye ich kompetencje a dopiero potem przyznae wiyksze srodki. Mam duze doswiadczenie we 
wsp61pracy z Radami, kt6re nic nie mog'l. 

26 Wiycej kasy na Budzet Obywatelski i remonty dr6g na osiedlach. Po ulicach nie da siy jezdzie na co komu Rady Osiedla. 

27 Jestem za zmianami w Radach Osiedli. 

28 Jest to bardzo dobra reforma, nie moze bye tak, ze Rada Osiedla byd'l praktycznie pozbawionymi ..... (dalej nieczytelnie) 

Redystrybucja srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy zadan biez'lcych, 0 kt6rych mowa w § 1.1 (pod warunkiem wprowadzenia kwoty 
29 minimalnej 0 czym wyzej) moglaby bye z powodzeniem realizowana przez mieszkailc6w, nie tyle w drodze konkursu a w ramach glosowania nad 

budzetem obywatelskim. Wtedy jednak powinno funkcjonowae jasne rozgraniczenie pomiydzy wydatkami biez'lcymi a inwestycyjnymi. 

30 
Przywi'lZanie radnego do rad osiedli - jeden radny odpowiedzialny zajedn'l rady staje siy l'lcznikiem z Rad'l Miejsk'l. Stale dyzury radnych w radach 
osiedli. 

31 Zwiykszenie mozliwosci dzialail rad osiedli poprzez zwiykszenie finansowania 

32 Bardzo dobry pomysl, rady sobie nie radz'l z pieniydzmi. Wszystkie srodki powinny bye przekazane do Budzetu Obywatelskiego. 

33 Moj'l propozycj'ljest przekazanie srodk6w na Budzet Obywatelski (mieszkailcy decyduj'l). 

34 Chcialbym by srodki z Rad Osiedli byly przekazane do Budzetu Obywatelskiego. 
! 

--------------- ------



35 Zlikwidowac Rady Osiedla a srodki do BO. 

36 Powinno siy pieni¥fze przekazac mieszkailcom. Rady ile dzialaj,!. Powinno siy odeslac tez te biez'!ce. 

37 Proponujy przekazac srodki do BO. 

38 Przekazanie pieniydzy, kt6re Rady Osiedli maj,! na inwestycje do Budzetu Obywatelskiego. 

39 Proponujy przekazae pieni,!dze ze srodk6w, kt6re maj,! rady osiedli na budzet dla obywatelski. 

40 Wolalbym by pieni,!dze, kt6re dzis trafiaj,! do rad osiedli mog,! bye rozdysponowane przez lodzian glosuj,!cych w Budzecie Obywatelskim. 

41 
Fundusze z Rad Osiedli powinny bye przekazane lodzianom i np. w konsultacjach mieszkailc6w powinni decydowac od powstania na ich osiedlu. 
Mozna tez zwiykszye kwoty Budzetu Obywatelskiego. 

42 
Bardzo dobry pomysl, lodzianie powinni decydowae, kto bydzie mial rz,!dzie. Budzet obywatelski powinien miee wiycej pieniydzy. Glosowalem na 
plan dla osiedli. 

43 Podpisalem inicjatywy. Srodki finansowe po winny bye trafie do BO. 

W mojej ocenie Rady osiedli funkcjonuj,!ce na terenie miasta Lodzi nie wypelniaj,! wlaSciwie swoich zadail . Tylko nieliczne S,! aktywne i potrafi,! 

44 racjonalnie wydatkowac sr. Finansowe. Niestety panuj,! loterie. W mojej opinii srodki finansowe powinny bye RO zabrane i przekazane do BO - do 
decyzji lodzian. Bye moze nalezaloby zastanowie siy nad ich rozwi,!zaniem z uwagi na pozomose funkcjonowania. 

45 Super pomysl! Popieram! 

46 Popieram projekt uchwaly w sprawie zasad przyznawania srodk6w finansowych dla RO. 

47 Nie zgadzam siy, aby niewielka grupa os6b decydowala 0 wydawaniu pieniydzy. 

48 Praktyka miasta powinna zmierzae do minimalizacji znaczenia RO, tym samym tym samym nacisk powinien bye kladziony na BO. Idea RO siy 
wyczerpala. 

49 Moim zdaniem lepiej bydzie jesli fundusze do tej pory przekazywane Radom Osiedli przeznaczye na Fundusz Obywatelski., to bardziej unaoczni 
spos6b wydawania publicznych pieniydzy na cele najbardziej oczekiwane przez mieszkailc6w. 

50 Budzet obywatelski jest najlepszym narzydziem. 

51 Popieram koncepcjy realizacji inwestycji miejskich na poziomie miasta. 

52 (tekst nieczytelny) propozycja . 

53 Projekt uchwaly Rady miejskiej w Lodzi akceptujemy w proponowanym ksztalcie. 

I 54 
Srodki (wyraz nieczytelny) przekazywane na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli powinny bye redystrybuowane w ramach budzetu obywatelskiego oraz 
programu Plan dla Osiedli. 

55 Popieram projekt uchwaly w sprawie zmiany zasad przyznawania srodk6w finansowych dlajednostek pomocniczych Miasta lodzi 
-- --~ ---------



56 
Popieram aby mieszkancy decydowali 0 tych pieni<ldzach w ramach budzetu obywatelskiego. Rady Osiedii gospodaruj<l nimi fIe a efektu ich 
inwestycj i nie widzt;. 

Proponuje Iikwidacje rad osiedIi, kt6re S<l pozbawione Iegitymacji wyborczej przez co wydatki przez nie ponoszone S<l w<ltpliwe pod wzgIt;dem nie 
57 tylko efektywnosci ale poparcia spolecznego. UWaZam, ze w dobie nowoczesnych technologii i istnienia budzetu obywatelskiego, w kt6rym udzial 

bierze rnn6stwo mieszkanc6w miasta, srodki powinny bye skierowane wlaSnie w tym kierunku. 

58 
NaieZy ograniczye srodki wydawane przez rady osiedli, nie widZ<! ich wlaSciciele dlatego jestem za przesunit;ciem tych pienit;dzy na budzet 
obywatelski i plan dla osiedli. 

59 
Projekt uchwaly jest bardzo dobry. Popieram proponowane rozwi<lZanie by srodki w wit;kszej ilosci trafily do budzetu obywatelskiego i do planu dla 
osiedli niz rad osieli nawet nie wiem co te robi<l. 

60 Rady powinny pelnie funkcjt; doradcz<l i konsultacyjn<l. 

61 Zlikwidowae rady osiedli alba koncerty disco polo alba tony zbytecznej dokumentacji. 

62 Kwof<! calosciow<l moma lepiej zarz<ldzae i dlatego im wit;ksze srodki tym lepsze dopasowanie tych srodk6w do potrzeb. 

63 Rady osiedli spotykaj<l sit; bardzo rzadko jest z nimi utrudniony kontakt, latwiej skontaktowae sit; z kims z urzt;du. Urz<ld rna obowi<lZek przyj<le pismo. 

64 Nie znam os6b z mojej rady osiedla, wole zeby zdecydowali urzt;dnicy gdzie maj<l p6jsc srodki na remonty i inwestycje. 

65 UWaZam, ze rady osiedli nie powinny podejmowae decyzji dotycz<lcych srodk6w na cele inwestycyjne. 

Zadania inwestycyjne rad osiedli powinny bye realizowane w ramach planu dla osiedli. Rady Osiedli powinny miee okreslon<l kwott; na dzialania 
66 biez<lce. Brakuje jasno okreslonych zasad reguluj<lcych opiniowanie przez rady osiedii wniosk6w zglaszanych do budzetu obywatelskiego oraz 

koordynacji inwestycji realizowanych z budzetu obywatelskiego i z budzetu ZDiT. 
: 

A. Podzial srodk6w 50/50 Qrzeznaczonych na QartvcYQacj~: 
50% - L6dzki Budzet Obywatelski - partycypacja bezposrednia; 

67 
50% - "algorytm" Rad Osiedli - partycypacja posrednia. i 

B. Srodki nie W)'korzystane w "osiedloW)'m" LBO, kt6re dotychczas przechodzily do puli og6lnomiejskiej przeniese do dyspozycji danej Rady Osiedla I 

do partycypacji posredniej. 
C. Wyb6r zadan I etaQ - LBO; II etaQ - "algorytm" Rad Osiedli, co pozwoli Radom przy podziale srodk6w na uwzglt;dnienie zadan uprzednio 
zgloszonych do LBO a nie wybranych w drodze glosowania lub uzupelnienie zadan zgloszonych i wybranych w LBO. 
Podejscie prawdziwie partycypacyjne, w kt6rym odpowiedzialnose za realizacjt; Planu dla Osiedli bior<l wszystkie strony- wladze miasta, rady osiedli i 
mieszkancy. 25milion6w bt;d<lce do tej pory w dyspozycji rad osiedli (algorytm + konkurs) proponujemy przeznaczyc na "algorytm obywatelski". 

68 Srodki z algorytmu dziel<l sami mieszkancy w debacie obywatelskiej. Rada Osiedlajest koordynatorem zbierania wniosk6w oraz organizatorem 
konsultacji i debaty obywatelskiej. 

30 milion6w - osiediowy budzet obywatelski - wedlug dotychczasowych zasad. 
------ - ----- ------- ----------------



10 milionow z dotychczasowego budzetu obywatelskiego na zadania ponadosiedlowe ( ktore teraz wladze miasta chc~ przegniee do osiedlowych 
budzetow obywatelskich) proponujemy przeznaczye na realizacj~ przez UML Planu dla Osiedli. 
Konsultacje s~ bezpodstawne - nie jest to projekt uchwaly, nie jest to uchwala, brak wnioskodawcy, odrzucam w calosci. Rady osiedli s~ w stanie 

69 I finansowae mikro inwestycje, remonty i rozliczae je w ci~gu roku, a nie przesuwae na lata kolejne. Plan dla osiedli pomija drobne inwestycje kosztem 
wi~kszych. Budzet obywatelski faworyzuje np. szkoly. 

70 I Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi akceptujemy w proponowanym ksztalcie 

Projekt uchwaly stanowi przejaw ograniczenia uprawnien ustawowych przedstawicieli mieszkancow jakimi s~ rady osiedli, poprzez odebranie 
gwarantowanej im mozliwosci partycypowania w niewielkiej cz~sci budzetu miasta. Lodi to nie tylko wielkomiejskie centrum, rozwoj miasta powinien 
bye zbilansowany. W mojej propozycji wybieram drog~ odwrotn~ do drogi obranej przez Rad~ Miejsk~ i Prezydent Miasta czyli zwi~kszenie srodkow 
gwarantowanych radom osiedli. UWaZam ponadto, ze kwota srodkow powinna wzrastae co rocznie lub okresowo (nie rzadziej niz 4 lata) wraz ze 
wzrostem kosztow inwestycji. Dotychczasowe finansowanie remontow i inwestycji osiedlowych poprzez algorytm oraz konkurs na zadania 
inwestycyjne i remontowe sprawdzilo siy jednak niewielkie budzety powoduj~, ze prosta wymiana chodnika na ulicach z "nie centrum" z 
zastosowaniem tanich materialow betonowych, jest przeci~gana na lata. Chcialbym si~ odniese rowniez do slow urz~dnikow z DPS zarzucaj~cym RO 

71 I brak wspolpracy i niewlasciwie rozporZ'l-dzanie budzetami RO. UML i jego wydzialy mimo prosb od lat przypisuj~ sobie wszystkie inwestycje 
wykonywane na osiedlach ze srodkow algorytmu czy w ramach konkursu PML. Same RO pelni~ roly uzupelniaj~c~ i pomocnicz~ dokladnie takjak 
bylo to zaplanowane w momencie ich powstania RO podobnie jak BO nie jest lekiem na cale zlo i nie uda siy za jego pomoq wymienie chodnika na 
krotkiej slepej nieucz~szczanej ulicy. Wszystkie trzy filary powinny si~ uzupelniae. Partycypacja to nie jest likwidacja! Osobiscie dziykujy za 
mozliwose wypowiedzenia si~ jednak stanowczo podkreslam, ze zaproponowana formula konsultacji jest calkowicie nieadekwatna w stosunku do 
fundamentalnej fali porownywanych zmian. W Ramach konsultacji brakjest wyjasnienia skutkow jakie poci~gnie za sob~ odebranie srodkow w ramach 
algorytmu dla mieszkancow. Rowniez zaproponowany formularz a konkretnie koniecznose zaproponowania brzmienia konkretnego paragrafu jest 
odstraszaj~ca dla przeciytnego Kowalskiego. Nie maj~cego do czynienia z tworzeniem prawa. Zastanawia rowniez anonimowose zlozonych formularzy 



L. 

P. 

I 

1 

2 

3 

4 

5 
! 

2. Zestawienie zgloszonych przez mieszkanc6w miasta Lodzi propozycji dotycz2}cych przedmiotu konsultacji w zakresie wniesienia propozycji 

zmian do projektu uchwaly wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi w odniesieniu do danej propozycji 

Uwaga: w tabeli zapisy w kolumnach : II, III i IV SlJ odwzorowaniem zapis6w z formulany konsultacyjnych. 

PROPONOW ANE PROPOZYCJA ZMIANY 
STANOWISKO PREZYDENTA 

BRZMIENIE PRZEPISU W BRZMIENIA PROPONOW ANEGO UZASADNIENIE 
MIASTA LODZI 

PROJEKCIE UCHW AL Y PRZEPISU 

II III IV V 

uchyla siy § 1 ust. 1 pkt. 3 § 1 ust. 1 pkt. 3 wprowadzenie uchwaly z 2013 r. 

§ 3, § 5, § 6, § 7 ust. 2, § 9 pkt. 
powr6t do starych zasad to po co S,! rady osiedli 

2 

§ 1. 1. 1 . .1 
Dzialania prowadzone w miescie 

2) inwestycyjnych lub remontowych, 
Przywr6cenie uchwaly ws zasad maj,! na celu zwiykszenie 

naliczane zgodnie z zasadami 
uchyla siy 1 § 1 ust. 1 pkt. b okreslonymi w § 6 ust. 1 pkt. 1; przyznawania srodk6w bezposredniego udzialu 

3) inwestycyjnych wybranych w finansowych z 2013 r. mieszkanc6w w procesie 

drodze konkursu, naliczane zgodnie z wsp61decydowania 0 rozwoju 

zasad'! okreslon,! w § 6 ust. 1 pkt. 2. Lodzi (inwestycje, remonty) wraz z 
§ 3. Zadania inwestycyjne lub mozliwie maksymalnym 
remontowe mog,! obejmowac w zwiykszeniem srodk6w 
szczeg61nosci: finansowych na ten eel. W zwi<!Zku 
1) budowy, przebudowy lub remont 

z powyzszym niezasadnym byloby lokalnych dr6g, ehodnik6w, urz'!dzen 
budowlanych i oswietlenia; zrnniej szac wysokosc srodk6w 

2) budowy, przebudowy lub remont w Przywr6eenie uchwaly ws zasad finansowych z obecnyeh 25 min do 
uchyla siy § 3 zakresie malej infrastruktury przyznawania srodk6w 10 mIn (zgodnie z wniesionymi 

technicznej; finansowych z 2013 r. podczas konsultacji postulatami 
3) budowy, przebudowy lub remont powrotu do stanu prawnego z 2013 
obiekt6w malej architektury; r.). 
4) tworzenie lub renowacjy zielene6w i 
skwer6w; 
5) poprawy bezpieczenstwa 
mieszkanc6w. 

uehyla siy § 5 i 6 § 5. Wysokosc srodk6w Przywr6cenie uchwaly ws zasad 



przyznawanych jednostkom 
pomocniczym Miasta Lodzi - osiedlom 
na realizacjy zadan, ° ktorych mowa w 
§ 1 ust. 1 pkt 2 i 3, nie moze bye 
mniejsza niz 10.000.000 zl. 
§ 6. 1. Srodki przyznawane 
jednostkom pomocniczym Miasta 
Lodzi - osiedlom, ° ktorych mowa w § 
5, przeznacza siy: 
1) w wysokosci 50 % na realizacjy 
zadan inwestycyjnych lub 
remontowych zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze, przy czym 
kai:da jednostka moze 
zglosie zadania, ktorych koszty 
realizacji nie przekraczaj£! wysokosci 
srodkow okreslonych dla niej zgodnie 
z nastypuj£!cymi kryteriami i 
algorytmem: 
a) liczba mieszkancow jednostki 
pomocmczeJ, 
b) typ zabudowy i przypisany jej 
wspolczynnik przeliczeniowy (waga): 
- zabudowa blokowa i zwarte osiedla 
zabudowy szeregowej ° 
uporz£!dkowanej przestrzeni 
wspolnej i pelnym wyposai:eniu 
technicznym - typ B ° wadze 1, 
- zabudowa typu czynszowego, zwarta 
(kamienice, kwartaly miejskie i 
pierzeje ulic), roznego wieku, czysto 
° niepelnym wyposai:eniu 
technicznym i roznym stopniu 

wyksztalcenia przestrzeni wspolnej 
- typ C ° wadze 7, 
- zabudowa jednorodzinna roznego 
typu (zagrodowa, podmiej ska, 

przyznawania srodkow 
finansowych z 2013 r. 



rozproszona, jednorodzinna) 0 

nieuporzl:}.dkowanej przestrzeni 
wspolnej i braku znacznej CZ((SCI 
wyposazenia technicznego - typ J 0 

wadze 22, 
c) procentowy udzial poszczegolnych 
typow zabudowy w kazdym osiedlu 
i ustalony w zaleznosci od tego 
wspolczynnik korygujl:}.cy K okreslony 
wzorem: 

B x 1 + ex 7 + J x 22 
K = ----------

100 
gdzie 
B oznacza procentowy udzial 

zabudowyB, 
C oznacza procentowy udzial 
zabudowyC, 
J oznacza procentowy udzial 
zabudowy J, 
d) srodki dzielone Sl:}. mi((dzy 
jednostki pomocnicze 
proporcjonalnie do przeliczeniowej 
liczby mieszkancow danego osiedla, 
ustalonej poprzez pomnozenie liczby 
jego mieszkaiicow przez wspolczynnik 
korygujl:}.cy; 
2) w wysokosci 50 % na realizacj(( 

zadaii wybranych w konkursie zadaii 
inwestycyjnych zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze. 
Nierozdysponowane srodki 
finansowe na realizacj(( zadaii 
nagrodzonych w konkursie sl:}. 
przeznaczane na realizacj(( zadaii 
wybranych przez Prezydenta Miasta 
Lodzi z listy pozostalych wnioskow 
pozytywnie ocenionych przez 



komisjt( konkursow~, ktorych 
uwzglt(dnienie pozwala na 
zmieszczenie sit( w limicie srodkow 
przeznaczonych na konkurs b~dz 
pozostawia sit( cZt(sc srodkow z 
limitu bez rozdysponowania. 
2. W przypadku nieprzeprowadzenia 
konkursu, 0 ktorym mowa w ust. 1 
pkt 2, kwott( srodkow finansowych 
przeznaczonych na realizacjt( zadan 
wybranych w konkursie przeznacza 
sit( do podzialu pomit(dzy jednostki 
pomocnicze zgodnie z trybem 
okreslonym w ust. 1 pkt 1. 

3. Liczba mieszkancow w 
poszczeg61nych jednostkach 
pomocniczych niezbt(dna do ustalenia 
przeliczeniowej liczby mieszkancow 
dla poszczegolnych osiedli 
przyjmowana jest wedlug stanu na 30 
czerwca roku poprzedzaj~cego rok 
planowania zadan. Pozostale dane do 
ustalenia wielkosci przyznawanych 
jednostkom pomocniczym srodkow, 0 

ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, zawarte 
s~ w zal~czniku do niniejszej uchwaly. 

1) § La) ust. 1 otrzymuje 1 ako mieszkanka osiedla Chojny, Projekt uchwaly poddany 

brzmienie: ,,1. lednostkom uWaZam ze odebranie srodkow konsultacjom spolecznym rna na 

pomocniczym Miasta Lodzi - finansowych z budzetu UML celu zwit(kszenie udzialu 

osiedlom przyznawane s~ srodki Radom Osiedla, do mieszkancow Lodzi w procesie 
finansowe przeznaczane na Powrot do poprzednich zasad podzialu rozdysponowania na decyzyjnym. 

6 realizacjt( zadan biez~cych, srodkow finansowych pomit(dzy Rady poszczegolnych osiedlach wedlug 
naliczane zgodnie z zasadami Osiedli w Lodzi i Budzet Obywatelski. potrzeb ich mieszkancow, jest Bezposredni udzial mieszkancow 

okreslonymi w § 4.", decyzj~ blt(dn~ i szkodliw~. czy to podczas konsultacji 

1. b) uchyla sit( ust. 2 i 3; Dzit(ki inicjatywie 1 spolecznych czy innych form ich 
2) uchyla sit( § 3; dofinansowaniu ze srodkow wspoldecydowania potwierdza 
3) uchyla sit( § 5 i § 6; bt(d~cych w dyspozycji Rady potrzebt( wprowadzenia nowych 



4) w § 7 uchyla sit( ust. 2; 
5) w § 9 uchyla sit( pkt 2; 

Osiedla Chojny wykonano wiele I zasad przeznaczenia srodk6w 
remont6w chodnik6w i malej finansowych. 
infrastruktury na osiedlach Chojny, 
Stare Chojny, osiedlu przy ICZMP. 
Powstaly tereny zielone i place 
zabaw, szkoly otrzymywaly 
dofinansowanie do koniecznych 
remont6w. 

W wyniku proponowanych 
zmian, pilne potrzeby mieszkanc6w 
takie jak remont chodnika wzdlui: 
dw6ch blok6w na dzialkach 
miejskich nie bt(dl:} mialy t.adnych 
szans na realizacjt( poprzez Budzet 
Obywatelski. Kto zaglosuje na 
takie zadanie? Kilka os6b z tych 
dw6ch blok6w? 

J ako mieszkancy osiedla 
Chojny Zatorze zostaniemy 
calkowicie pozbawieni mozliwosci 
realizacj i takich niewielkich 
inwestycj i infrastrukturalnych. 
Jezeli tereny nalezl:} czt(sciowo do 
miasta Lodzi, ZDiT-u, w cZt(sci Sl:} 
to tereny prywatne i naleZl:}ce do 
Sp61dzielni Chojny, tylko 
inicjatywa os6b z Rady Osiedla 
pozwalala na pogodzenie interes6w 
tych wszystkich stron i 
przeprowadzenie i dofinansowanie 
remont6w chodnika. Taki projekt 
nie przejdzie do glosowania w BO 
w zwil:}Zku z tym , ze dzialki nie sl:} 
wlasnoscil:} miasta. Juz nikt sit( tym 
nie zajmie. Na inicjatywt( ze strony 
Sp61dzielni Chojny nie mozemy 
liczyc. 



Sfinansowanie trzech lawek 
ustawionych wzdlui: glownego 
ci~gu pieszego na terenie osiedla ( 
dzialki nie nalez~ do Spoldzielni 
Chojny) to temat, ktory jest 
mozliwy do zrealizowania tylko 
poprzez Radt( Osiedla. He osob 
zaglosuje na to w Budzecie 
Obywatelskim? Takie projekty 
przepadn~ kompletnie w 
zestawieniu z nachalnymi akcjami 
dotyc~cymi glosowania na wlasne 
projekty naglaSniane poprzez 
szkoly, przedszkola, przychodnie, i 
instytucje publiczne gdzie glosy s~ 
w rozny sposob wymuszane na 
rodzinach dzieci czy klientach. 

UwaZam, ze srodki 
ktorymi dysponowala Rady Osiedla 
byly sensownie wykorzystywane 
dla poprawy infrastruktury i 
zagospodarowania osiedla Chojny i 
dobrze sit( to uzupelnialo z 
realizacjami BO. Teraz UML 
odbierze nam mieszkancom 
szanse na te niewielkie inwestycje 
polepszaj~ce komfort zycia na 
osiedlu. Z oficjalnym poparciem 
Rady Osiedla czy bez niego, te 
niewielkie projekty przepadn~ 
posrod dui:ych projektow 
planowanych na osiedlach w BO. 

Zaznaczam, ze nie jestem i 
nie bylam czlonkiem Rady Osiedla 
Chojny, nikt z mojej rodziny w niej 
nie zasiada i rownoczesme 
korzystalam z pomocy i wiedzy 



7 Odrzucic w calosci 
Zwi«kszyc finansowanie rad osiedli do 
30 mIn. 

os6b pracuj~cych w Radzie aby 
napisac projekty do Budzetu 
Obywatelskiego miasta Lodzi i 
uzyskac wsparcie dla tych 
projekt6w. 
Znane mi osoby z Rady Osiedla 
Chojny wielokrotnie skladaly 
projekty do BO Lodzi. Wiele z tych 
projekt6w zostalo przeglosowanych 
i zrealizowanych. 

UwaZam , ze zasadnosc 
funkcjonowania Rad Osiedla po 
przeprowadzeniu proponowanych 
przez Rad« Miejsk~ zmian b«dzie 
w~tpliwa, a mieszkaiicy
szczeg6lnie malo przebojowe i 
zaradne starsze osoby, straq 
oddolne wsparcie swoich inicjatyw, 
potrzeb i mozliwosc 
przeprowadzenia niewielkich 
remont6w czy inwestycji na 
osiedlach. 

Tylko dzi«ki radom osiedli mozna 
realizowac potrzeby spoleczne 

Dzialania prowadzone w miescie 
maj'l na celu zwi«kszenie 
bezposredniego udzialu 
mieszkaiic6w w procesie 
wsp6ldecydowania 0 rozwoju 
Lodzi( inwestycje, remonty) wraz z 
mozliwie maksymalnym 
zwi«kszeniem srodk6w 
finansowych na ten cel. W zwi(}.zku 
z powyzszym niezasadnym byloby 
zmniejszac wysokosc srodk6w 
finansowych z obecnych 25 mIn do 
10 mIn ( zgodnie z wniesionymi 
podczas konsultacji postulatami 
powrotu do stanu prawnego z 2013 



8 

9 

1 § 1. 1 ednostkom 
pomocniczym ML - osiedlom 
przekazywane s,! srodki 
finansowe przeznaczone na 
realizacje zadan biez,!cych. 

1) w § 1 a) ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 1. lednostkom 
pomocniczym miasta Lodzi -
osiedlom przyznawane S,! srodki 
finansowe przeznaczane na 
realizacjy zadan biez'!cych, 
naliczane zgodnie z zasadami 
okrdlonymi w §4 

b) uchyla siy ust 2. i 3 

Uchyla siy § 3 

Uchyla sit( § 5 i 6 

1 ednostkom pomocniczym Miasta 
Lodzi - osiedlom przyznawane s,! 
srodki finansowe przeznaczone na 
realizacjy zadan; 

1) biez'!cych, naliczanymi 
zgodnie z §4 

2) 2)inwestycyjnych lub 
remontowych naliczane 
zgodnie z zasadami 
okreslonymi w § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) Inwestycyjnych wybranych w 
drodze konkursu, naliczane 
zgodnie z zasad'! okreslon,! w § 
6 ust. 1 pkt 2. 

§ 3 Zadania inwestycyjne Iub 
remontowe mog,! obejmowae w 
szczeg6Inosci 

1) budowt(, przebudowt( Iub 

Brzmienie projektu uchwaly jak 
najbardziej sluszne. RO nie 
powmny zajmowae Sly 

inwestycjami i remontami, 
poniewaZ wit(ksze dofinansowanie 
maj,! wlasciwe merytoryczne 
kom6rki organizacyjne Urzt(du 
Miasta Iub miejskie jednostki 
organizacyjne a srodki finansowe 
powinny bye zagospodarowane 
ww. kom6rky jednostki. 

Przywr6cenie uchwaly ws zasad 
przyznawania srodk6w 
finansowych z 2013r. 

r. ). 

Propozycja zmiany wysokosci 
srodk6w nie jest sp6jna z 
uzasadnieniem. 

Dzialania prowadzone w miescie 
maj,! na celu zwiykszenie 
bezposredniego udzialu 
mieszkanc6w w procesie 
wsp61decydowania 0 rozwoju 
Lodzi( inwestycje, remonty) wraz z 
mozliwie maksymalnym 
zwiykszeniem srodk6w 
finansowych na ten cel. W zwi¥ku 
z powyzszym niezasadnym byloby 
zmniejszae wysokose srodk6w 
finansowych z obecnych 25 mIn do 
10 mIn ( zgodnie z wniesionymi 
podczas konsultacji postulatami 
powrotu do stanu prawnego z 2013 
r. ). 

Propozycja zmiany wysokosci 
srodk6w nie jest sp6jna z 
uzasadnieniem. 



remont lokalnych dr6g, 
chodrrik6vv, ~dzen 
budovvlanych i osvvietlenia 

2) budovv~ przebudovv~ lub 
remont vv zakresie malej 
infrastruktury technicznej 

3) budovv~ przebudovv~ lub 
remont malej architektury 

4) tvvorzenie lub renovvacj~ 
zielencovv i skvverovv 

5) popravv~ bezpieczenstvva 
mieszkancovv 

6) likvvidacj~ barier 
architektonicznych 

7) invvestycje vv srodki trvvale 
placovvek kultury 

§ 5 Wysokose srodkovv 
przyznavvanych jednostkom 
pomocniczym na realizacj~ zadan, 0 

ktorych movva vv § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, 
nie moze bye mniejsza niz 30.000.000 
zl 

§ 6.1 Srodki przyznavvane jednostkom 
pomocniczym Miasta Lodzi -
osiedlom, 0 ktorych movva vv § 5, 
przeznacza si~ 1) 75% na realizacj~ 
zadan invvestycyjnych lub 
remontovvych zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze, przy czym 
kai:da jednostka moze zglosie zadania, 
ktorych koszty realizacji nie 
przekraczajll vvysokosci srodk6vv 
okreslonych dla niej zgodnie z 
nast~pujllcymi kryteriami i 
algorytmem: 



a) liczba mieszkancow jednostki 
pomocniczej, 

b) typ zabudowy i przypisany jej 
wspolczynnik przeliczeniowy 
(waga) 

- zabudowa blokowa i zwarte osiedla 
zabudowy szeregowej 0 

uporz'!-dkowanej przestrzeni wspolnej i 
pelnym wyposaZeniu technicznym -
tyb B 0 wadze 1, 

- zabudowa typu czynszowego, zwarta 
(kamienice, kwartaly miejskie i 
pierzeje ulic), ro:mego wieku, czysto 0 

niepelnym wyposaZeniu technicznym i 
roznym stopniu wyksztalcenia 
przestrzeni wspolnej 

- typ c 0 wadze 7, 

- zabudowa jednorodzinna roznego 
typu (zagrodowa, podmiejska, 
rozproszona, jednorodzinna) 0 

nieuporz,!-dkowanej przestrzeni 
wspolnej i braku znacznej cZysci 
wyposaZenia technicznego - typ J 0 

wadze 22, 

c) procentowy udzial poszczegolnych 
typow zabudowy w kaZdym osiedlu i 
ustalony w zaleznosci od tego 
wspolczynnik koryguj,!-cy K okreslony 
wzorem: 

Bx1 + Cx7 + JxZZ 
K = ---------

100 

Gdzie B oznacza procentowy udzial 
zabudowy B, C oznacza procentowy 
udzial zabudowy C, J oznacza 



procentowy udzial zabudowy J, 

d) srodki dzielone s'l mi((dzy jednostki 
pomocnicze proporcjonalnie do 
przeliczeniowej liczby mieszkanc6w 
przez wsp6lczynnik koryguj'lcy. 

2) W wysokosci 25% na realizacj(( 
zadan wybranych w konkursie zadan 
inwestycyjnych zgloszonych przez 
jednostki pomocnicze. 
Nierozdysponowane srodki finansowe 
na realizacj(( zadail nagrodzonych w 
konkursie s'l przeznaczone na 
realizacj(( zadail wybranych przez 
Prezydenta Miasta Lodzi z listy 
pozostalych wniosk6w pozytywnie 
ocenionych prze komisj(( konkursow'l, 
kt6rych uwzgl((dnienie pozwala na 
zmieszczenie si(( w limicie srodk6w 
przeznaczonych na konkurs b'ldz 
pozostawia si(( CZ((SC srodk6w z limitu 
bez rozdysponowania. 

2. W przypadku nieprzeprowadzenia 
konkursu, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 
2, kwot(( srodk6w finansowych 
przeznaczonych na realizacj(( zadail 
wybranych w konkursie przeznacza si(( 
do podzialu pomi((dzy jednostki 
pomocnicze zgodnie z trybem 
okreslonym w ust 1. pkt 1. 

3. Liczba mieszkailc6w w 
poszczeg61nych jednostkach 
pomocniczych niezb((dna do ustalenia 
przeliczeniowej liczby mieszkanc6w 
dla poszczeg61nych osiedli 
przyjmowana jest wedlug stanu na 30 
czerwca roku poprzedzaj'lcego rok 



planowania zadait. Pozostale dane do 
ustalenia wielkosci przyznawanych 
jednostkorn pornocniczyrn srodkow, 0 

ktorych rnowa w ust. 1 pkt 1 zawarte 
sl:}. w zall:}.czniku do niniejszej uchwaly. 

Przedstawiony Radzie Miejskiej 
projekt uchwaly stanowi przejaw 
ograniczenia uprawnien 
ustawowych przedstawicieli 
rnieszkaitcow jakirni sl:}. Rady 
Osiedli poprzez odebranie irn 
rnozliwosci partycypowania w 
niewielkiej czersci budzetu rniasta. 
Dotychczasowe finansowanie 

rernontow oraz drobnych inwestycji 
Projekt nie rna na celu ograniczenia 

osiedlowych poprzez tzw. uprawnien Rad Osiedli, proces 
"algorytrn" oraz konkurs na zadania partycypacji jest sukcesywnie 
inwestycyjne zglaszane przez zwiykszany. Bezposredni udzial 

10 Caly projekt uchwaly Nie podejrnowac jednostki pornocnicze rniasta Lodzi rnieszkaitcow czy to podczas 
- osiedla w przypadku naszego, jak konsultacji spolecznych czy innych 

rowniez wielu innych osiedli form ich wspoldecydowania 

sprawdzilo siy. Czlonkowie rad 
potwierdza potrzeby wprowadzenia 
nowych zasad przeznaczenia 

osiedli na biezl:}.co pilnowali srodkow finansowych. 
realizacji zadan oraz sposobu 
wydatkowania osiedlowych 

pienierdzy. Byli i sl:}. w kontakcie z 
rnieszkancarni, realizowali i chcl:}. 
nadal realizowac potrzeby osiedla 

w rniarer przyznanych srodkow 
finansowych. Mieszkaitcy Lodzi 
powinni rniec rome narzerdzia 
partycypacj i - tj. zarowno 
konsultacji budzetu obywatelskiego 



- tzw. partycypacje bezposrednia, 
jak rowniez partycypacje posrednia 
w postaci srodk6w finansowych 
byd~cych w dyspozycji 
przedstawicieli mieszkancow 
jakimi s~ Rady Osiedli. KaZde z 
tych narzydzi pozwala na 
realizowanie zadan 0 roznym 
charakterze a stanowi~cych 
potrzeby mieszkancow. Ze srodkow 
przyznawanych osiedlu w ramach 
partycypacj i bezposredniej (budzet 
obywatelski), byd~cej swego 
rodzaju plebiscytem, trudno 
zrealizowae bardzo przyziemne 
tematy takie jak remonty 
chodnikow, rekultywacja teren6w 
zielonych, czy odbudowa 
zniszczonych ogrodzen i tarasow 
przy miejskich przedszkolach. Dla 
tego typu zadan wlasciwym 
okazuje siy bye partycypacja 
posrednia, czyli przemyslane i 
planowe wydatkowanie srodkow z 
uwzgl«dnieniem wczesniej szego 
przygotowania dokumentacji 
projektowej i etapowania prac na 
co pozwala wspolpraca Rad Osiedli 
z poszczegolnymi wydzialami 
UML. 



3. Protok61 ze spotkania z mieszkancami miasta Lodzi. 

PROTOKOL 

z Konsultacji spolecznych dot. projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniaj~cej projekt 
uchwaly dotycz~cy przyznawania srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ zadan 
jednostek pomocniczych miasta Lodzi-osiedli w dniu 191utego 2019r. 

Termin: wtorek 19.02.2019 w godzinach 17:00-19:30 

Mala Sala Obrad, Urz'ld Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104 

Moderator spotkania: J akub Michalski 

Uczestnicy spotkania: mieszkancy Lodzi oraz pracownicy Biura ds. Partycypacji Spolecznej oraz 
Biura Prawnego UML: 

Ilose os6b uczestnicz'lcych w konsultacjach: okolo 63. 

AGENDA SPOTKANIA 

1. Om6wienie zasad spotkania - moderator Jakub Michalski 

2. Om6wienie zmian projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmlemaJ'lCej projekt uchwaly 
dotycz'lcy przyznawania srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy zadan jednostek 
pomocniczych miasta Lodzi - osiedli. Referent - Zastypca Dyrektora Biura ds. Partycypacji 
Spolecznej 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

3. Dyskusja 

4. Podsumowanie. 

Przebieg dyskusji, wnioski, pytania i odpowiedzi. 

1. Mieszkaniec Lodzi 

Pytanie : Dlaczego tego projektu zmian nie rna w zarz'ldzeniu i formularzu. 

Wniosek: Tryb Konsultacji zawiera blydy: 

brak formalnego zapisu przebiegu konsultacji w zarz'ldzeniu i formularzu konsultacji. 

niekompletne uzasadnienie zmian w formularzu 

Brak odpowiedniej dystrybucji informacji 0 przedmiocie konsultacji na terenie objytym 
regulaminem. 

Odpowiedz: Zastypca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Spolecznej 

Projekt oraz wszelkie dokumenty dotycz'lce projektu s'l umieszczone na stronie intemetowej 
dotycz'lcej ogloszenia konsultacji . 

2. Mieszkaniec Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze. 

Opinia, ze zmiana zasad finansowania zmniejszy ilose realizowanych inwestycji. Finansowanie 
inwestycji poprzez Rady Osiedla to prawdziwa partycypacja i demokracja. 

Rady Osiedla realizuj'l inwestycje biez'lce, kt6re nie mialyby szans w konkursie dot. Budzetu 
Obywatelskiego. 



Przedstawienie kontrpropozvc;i zasad finansowania inwestvc;i osiedlowych. Propozyc;a dolqczona 
do protokolu odrehnym dokumentem 

Wypowiedz mieszkanca Lodzi dotycz~ca sekwencji zdarzen formalnych na Osiedlu Stoki
Sikawa-Podgorze 

Peine stanowisko mieszkanca lodzi dolqczone do protokolu w (ormie odrehnego dokumentu. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Spolecznej, odnosz~ca sit( do 
pozamerytorycznej wypowiedzi mieszkanca Lodzi oraz pozytywna opinia dotycz~ca zasad realizacji 
zadan i konsultacji na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze, w ktorym funkcjonuj~ juz 
systematyczne konsultacje spoleczne , s~ do tego odpowiednie narzt(dzia w postaci formularzy. 

3. Przedstawiciel Osiedla Zlotno 

Pytania: 

Dlaczego Miasto chce zniszczye Rady Osiedla zabieraj~c pieni~dze? 

Dlaczego deweloperzy realizuj~cy inwestycje na terenie osiedli otrzymuj~ dodatkowe finansowanie 
np. drog dojazdowych? 

Wniosek: Rady Osiedli s~ niewygodne dla inwestorow i w stosunku do nich S,! nierowno 
traktowane. 

4. Mieszkaniec Osiedla N ad Nerem 

Wniosek : Brak konsultacji w wielu innych tematach. Poszerzanie wielkosci osiedli bez konsultacji. 

Odpowiedz Zastt(pcy Dyrektora Biura: Obietnica odpowiedzi w kolejnym dniu. Umowiona 
rozmowa telefoniczna mit(dzy zainteresowanymi stronami. 

5. Mieszkaniec Osiedla Baluty Centrum 

Stwierdzenie, ze spotkanie konsultacyjne nie wypelnia zasad okreslonych w Statucie Miasta Lodzi, 
w ktorym jest zapis 0 konsultacjach na okreslonym terenie, ktorego dotycz,! konsultacje. 

Odpowiedz Wydzialu Prawnego UML: Zapisy Statutu Miasta Lodzi nie dotycz~ tej 
konkretnej tematyki i tych konsuItacji a jedynie konstytuowania jednostek pomocniczych 
Miasta. 

Odpowiedz mieszkanca Lodzi na odpowiedz Wydzialu Prawnego: Zmiana zasad finansowanie 
osiedli jest elementem konstytuowania Rad Osiedli, wi~c przepisy Statutu Miasta obejmuj~ te 
konsultacje. 

6. Mieszkaniec Osiedla Gorniak: 

Stwierdzenia: 

Urzt(dnicy powinni wspomagae Rady osiedla a nie nimi rz,!dzie. 

Konsultacje powinny bye przeprowadzane osobno, w kazdej radzie osiedla. 

Zwrocenie uwagi na fakt, ze osiedle Gorniak nie jest uwidocznione na mapie umieszczonej na 
stronie internetowej. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura: Pytanie 0 jakiej mapie wspomina uczestnik 
konsuItacji 

oraz stwierdzenie, ze Pani Dyrektor spotyka si~ z mieszkancami regularnie na terenie bylych 
dzielnic w bylych delegaturach UML. 

7. Mieszkaniec Osiedla Wiskitno 

Stwierdzenia: 

Internet nie powinien bye jedyn~ forma komunikacji! 



Pytanie: 

Dlaczego przedstawiciele Urzydu Miasta nie chc~ siy spotkae z radami osiedli wytlumaczye 
zasady funkcjonowania rad po zmianach? 

Dlaczego poprzednia uchwala zostala podjyta bez konsultacji? 

Jak radni mog~ wiedziee co siy dzieje w radach osiedli, skoro tam nie bywaj~? 

8. Mieszkaniec Osiedla Nowosolna 

Stwierdzenie: 

Prezentacja przedstawiona na wstypie pomniejsza wartose osiedli. 

Odbywanie siy rownolegle dwoch spotkafl konsultacyjnych jest prob~ skonfliktowania rad osiedli 
z Budzetem Obywatelskiml 

Pytanie: 

Kto bydzie decydowal 0 lokacji funduszy w ramach BO bezposrednio na osiedlach w ramach 
nowego projektu? Istnieje ryzyko, ze mieszkancy malych osiedli nie byd~ miel mozliwosci 
przeforsowania swoich potrzeb, gdyz 0 inwestycjach osiedlowych decydowae bydzie mogl kazdy 
mieszkaniec Lodzi. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura 

Konsultacje odbywaj~ siy w tym samym czasie, gdyz s~ ze sob~ spojne. Rady osiedla nie s~ 

jednostkami jednoosobowymi wiyc istnieje mozliwose zapewnienia przedstawicielstwa rad 
rownolegle na dwoch spotkaniach. Podkreslenie faktu, ze projekt jest jedynie propozycj~ 

i konsultacje s~ przeprowadzane wlasnie po to, aby na formularzach zebrae wszelkie uwagi do 
projektu. 

Odpowiedz Radnego 

Stwierdzenie, ze projekt uchwaly radni otrzymali w trakcie trwania sesji Rady Miejskiej. W 
zwi¢u 
z tyro rowniez w ramach Rady Miejskiej nie byly konsultowane. 

Wszelkiego rodzaju zmiany w finansowaniu i konstytuowaniu powinny bye szeroko konsultowane 
w ramach systemu przedstawicielskiego, to wlasnie radni i mieszkaflcy powinni decydowae 
o inwestycjach. Prosba, aby nowy projekt nie demolowal systemu przedstawicielskiego. 

Pytanie: 

He inwestycji zostalo finalnie zrealizowanych w ramach BO. 

9. przedstawiciel Osiedla Lagiewniki 

Pytanie: 

Dlaczego wyniki sondazu z 2016r. dot. rozpoznawalnosci poszczegolnych lodzkich osiedli, na ktory 
siy powoluje UML nie s~ znane radnym i przedstawicielom rad osiedli. 

Dlaczego nie mowiono jego wynikow z radami osiedli. 

Dlaczego projekty realizowane przez rady osiedli nie s~ oznaczane stosownymi tab li czkami 
a inwestycje z BO takie oznaczenia posiadaj~. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura: Na prosb~ rad osiedli taka tabliczka zostala 
zaprojektowana i wszystkie inwestycje osiedlowe powinny bye sygnowane takim oznaczeniem. 

10. Mieszkaniec Osiedla Chojny 

Zwrocenie uwagi, ze wniosek 0 oznaczanie inwestycji rad osiedli tabliczkami byl odrzucony. 



Sugestia, ze oznaczen brak, gdyz czyse inwestycji bezpodstawnie traktowanych jest jako sukces 
Radnych Rady Miejskiej. 

11. Mieszkaniec Osiedla Widzew Wsch6d 

Wniosek: Organizacja r6wnoleglych konsultacji w tym samym czasie jest ograniczeniem praw 
obywatelskich. 

Pytanie: 

Czy bior,!c pod uwagy zapisy regularninu dot. mozliwosci przesuwania realizacji inwestycji w 
rarnach Budzetu Obywatelskiego nie zachodzi niebezpieczenstwo, ze inwestycje osiedlowe byd,! 
przesuwane w czasie? Problem terminowosci realizacji inwestycji, kt6re w BO mog,! bye 
przesuwane w okresie 3 lat. 

12. Mieszkaniec Osiedla im. Montwilla Mireckiego: 

Pytanie: 

Jakie byd,! skutki tej uchwaly dla osiedli? 

Czy wysokose przyznanych srodk6w po przeglosowaniu nowego projektu uchwaly bydzie taka 
sarna jak w przypadku finansowania poprzez rady osiedla. A dokladnie czy Rada Osiedla im. 
MontwiUa Mireckiego otrzyma 300.000 zl tak jak to jest aktualnie. 

W jaki spos6b sprawdzane S,! wnioski z BO pod wzglydem mozliwosc wykonania? 

Czy S,! pomysly konsultacji z BO na etapie wykonawczym. 

Prosba 0 wsparcie dla rad bo dobrze funkcjonuj,! 

13. Mieszkaniec Osiedla Chojny 

Informacja 0 przeprowadzeniu ankiety 0 dzialalnosci rad osiedli i oczekiwanych inwestycji. Prosba 
do Dyrekcji Biura ds. Partycypacji Spolecznej 0 zapoznanie siy z wynikami tej ankiety. 

14. Wypowiedz Radnej Rady Miejskiej 

Stwierdzenia: 

W zalozeniach BO nie byl konstruowany jako element przeciwstawny do rad osiedli po to, aby je 

marginalizowae. Przedstawiony projekt jest naruszeniem podstawowych zasad partycypacji 
spolecznej. 

Przedstawiony formularz konsultacji jest niezrozumialy dla mieszkanc6w Lodzi. Brak zwartej tresci 
nowego projektu uchwaly. 

Projekt uchwaly zostal przeglosowany z naruszeniem rzetelnosci procedowania uchwal. 

Z,!danie rzetelnych badan funkcjonowania rad osiedli i oczekiwanie propozycji poprawienia ich 

funkcj onowania. 

15. Pytanie z sali. 

Kto jest autorem omawianego projektu uchwaly i kto go opracowywal? 

Odpowiedz przedstawiciela Wydzialu Prawnego UML 

Autorem Uchwaly jest Prezydent Miasta Lodzi a opracowamem zajmowal 0 Sly Biuro ds. 

Partycypacji Spolecznej i Wydzialu Prawnego UML 

16. Pytanie z Sali 

Czy projekt zostal skonsultowany przez Komisjy do Spraw Jednostek Pomocniczych? 

Odpowiedz przedstawiciela Wydzialu Prawnego UML 

Projekt zostanie tam skierowany do tej Komisji po procesie konsultacji. 



17. Wniosek z Sali 

Nieprzekazanie uchwaly do opinii Komisji do Spraw Jednostek Pomocniczych jest blydem 
formalnym 

18. Mieszkaniec Osiedla Dolina Lodki 

Wniosek: Srodki powinny bye przekazane radom osiedli. BO uniemozliwi realizowanie inwestycji 
osiedli, kt6re juz SCI zaplanowane. Czy srodki finansowe finalnie zostan,! w osiedlach. 

Odpowiedz przedstawiciela Wydzialu Prawnego UML - kolejne przypomnienie, ze po to SCI 

konsultacje, aby wszelkie uwagi os6b zebranych wzi,!e pod uwagy w ostatecznym projekcie 
uchwaly. 

19. Przedstawiciel Stowarzyszenia TAK dla Lodzi 

Wnioski: 

Ten projekt uchwaly marginalizuje waZnose rad osiedli. 

Projekt mozna okreslie sformulowaniem "Zla Partycypacja" 

Uwaga do moderatora, aby nie wprowadzal kreatywnej interpretacji wypowiedzi uczestnik6w 
konsultacji. 

20. Przedstawiciel Osiedla Karolew - Retkinia - Wschod: 

Pytanie: 

i,!danie wyjasnienia dlaczego nie zostal ujawniony sondaz z 2016 roku? 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora: Nie posiadam aktualnie wiedzy umozliwiaj~cej odpowiedz. 

Prosba 0 podanie metodologii badania, na kt6re powoluje siy Biuro ds. Partycypacji? 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura: Badanie bylo przeprowadzenie na grupie 1000 osob 
drog~ telefoniczn~. 

21. Sugestia z sali 0 prezentowanie na dUZym ekranie notowanych przez moderatorow 
wnioskow z konsultacji. 

22. Stwierdzenie skierowane z sali do Wydzialu Prawnego UML. 

Z uwagi na brak w projekcie uchwaly adnotacji 0 autorze projektu Spotkanie me moze bye 
zakwalifikowane jako konsultacja projektu uchwaly. 

23. Pytanie z Sali 

Dlaczego nie rna uzasadnienia tej uchwaly? 

Dlaczego Komisja ds. Jednostek Pomocniczych nie opiniowala podstawowej uchwaly, kt6ra j,! 
dotyczy? 

Improwizowane glosowanie nad projektem uchwaly zaproponowane przez jedn,! z os6b 
uczestnicz'!cych w konsultacjach. 

24. Wyst~pienie Radnej Rady Miasta glosuj~cej za projektem. 

Ponowne wyjasnienie powod6w, dlaczego rna nast,!pie zmiana zasad finansowania inwestycji 
osiedlowych. 

25. Wypowiedz Radnej Rady Miasta. 

Odpowiedz na wypowiedz poprzedniczki. 

Czy Pani Prezydent rna zamiar zbadae rozpoznawalnose marki Radnych Rady Miejskiej 
ewentualnie pozbawie ich funduszy? 



Odpowiedz przedstawiciela Wydzialu Prawnego UML - kolejne przypomnienie , konsultowana 
jest uchwala dot. przesuniycia srodk6w finansowych a nie popularnose radnych Rady Miejskiej w 
Lodzi. 

Odpowiedz przedstawiciela UML : 

Poruszane przez Pani'l Radnq kwestie rozstrzygnyly ostatnie wybory. 

Odpowiedz Radnej Rady Miejskiej na wypowiedz Radnej Rady Miejskiej. 

Wypowiedz Pani Radnej jest manipulacj'l, przekazem, gdyz jej wypowiedz me dotyczy 
merytorycznych kwestii omawianych na konsultacjach. 

26. Mieszkaniec Osiedla Baluty Centrum 

Ponowne pytanie 0 wyniki sondai:u rozpoznawalnosci osiedli. 

Prosba 0 zaprezentowanie wynik6w 

27. Mieszkanka Osiedla Wiskitno 

Wniosek. Proszy 0 nietraktowania dzisiejszego spotkania jako konsultacji, a jako spotkania z 
radnymi i Biurem ds. Partycypacji. 

BO nie spelni oczekiwan inwestycyjnych osiedli. 

Odpowiedz Zasttrpcy Dyrektora Biura - kolejne przypomnienie , ze po to S'l konsultacje aby 
wszelkie uwagi os6b zebranych wzi'le pod uwagy w ostatecznym projekcie uchwaly. 

Wyst~pienie Radnej Rady Miejskiej glosuj~cej za projektem. 

Plan dla osiedli jest programem 5-letnim. Proszy nie generalizowae , ze radni nie spotykaj'l siy z 
przedstawicielami osiedli. Prosba 0 niewyglaszanie stwierdzen szkaluj'lcych radnych. Sugestia aby 
wszystkie uwagi umiescili w formularzach konsultacyjnych. 

28. Mieszkanka Osiedla Chojny: 

Ponowne pytanie kto jest autorem projektu uchwaly? 

Stwierdzenie, ze Biuro ds. Partycypacji jest nieprzygotowane do spotkania. 

Odpowiedz Zasttrpcy Dyrektora Biura - Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Rady 
Miejskiej. Projektodawc'l jest Prezydent Miasta Lodzi. Ponowna prosba 0 zlozenie uwag na 
formularzach konsultacyj nych. 

29. Wypowiedz z saU przedstawicielki osiedla 

Pani poczula si« urazona wypowiedzi'l jednej z radnych, sugeruj'lceJ ze mieszkancy nie znaj'l 
swoich Rad Osiedla. Wszelkie projekty skierowane z osiedli S'l popierane przez konkretnych 
mieszkanc6w. 

30. Wypowiedz Radnej 

Stwierdzenie, ze mieszkancy okrygu wyborczego Pani Radnej nie znaj'l rad Osiedli. 

Dlaczego rady osiedli przez 20-lat nie wyrobily sobie marki? 

31. Powrot do kwestii wynikow glosowania zainicjowanego przez jednego z uczestnikow 
konsultacji. 

Dlaczego nie padlo pytanie, kto siy wstrzymal od glosu? 

Podano jedynie, ze 60 os6b bylo przeciw. 

32. Mieszkaniec Osiedla Koziny 

Przytoczenie wynik6w konsultacji dotycz'lcych BO przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. Dlaczego 
wtedy mogly bye przeprowadzone konsultacje a teraz nie. 



Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura - Wyniki Sondazu dot. rozpoznawalnosci rad osiedla 
zostan~ przeslane drog~ elektroniczn~ do wszystkich zainteresowanych. Prosba 0 przekazanie 
kontaktow. 

33. Wypowiedz osoby przedstawiaj~cej si~ jako mieszkaniec Lodzi, ktory chce kandydowac 
dorady Osiedla Zdrowie-Mania. 

Sugestia 0 powtorzenie konsultacji w kolejnym tygodniu. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura - Zasady konsultacji okreslaj~, ze jest jedno spotkanie 
otwarte ale s~ inne drogi przekazania swoich opinii. Na formularzach konsultacyjnych mozna 
przesylac swoje propozycje do 28 lutego Br. Mozna to robic rowniez poprzez Forum Samorz~dowe, 
Mozna przeslac drog~ elektroniczn~, b~dz tez dostarczyc osobiscie do Biura ds. Partycypacji. 

Odpowiedz osoby przedstawiaj~cej si~ jako mieszkaniec Lodzi. 

Aktualnie na Forum Samorz~dowym widniej~ tylko 4 komentarze. 

34. Wypowiedz Radnego Rady Miejskiej. 

Odpowiedz na opiniy, ze radni nie wiedz~ co siy dzieje na osiedlach. 

Prosba 0 niegeneralizowanie. Odniesienie do opinii, ze zabranie 25 mIn zl. zablokuje dzialanie rad 
osiedli. Przypomnienie, ze dawniej rady osiedla nie mialy takich funduszy i dzialaly skutecznie. 

Przypomnienie, ze byly projekty, w ktorych jedynie trzy osiedla braly w nich udzial. 

Wniosek, ze nie wszystkie rady osiedla dzialaj~ rownie skutecznie. 

35. Przedstawiciel Osiedla Katedralna 

Dzialanie Pani Prezydent Miasta Lodzi ograniczyla dzialanie opisane w § 8 Statutu Rad Osiedli. 

Ocena wypowiedzi Pani Radnej Rady Miejskiej w Lodzi. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura - Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Rady 
Miejskiej w Lodzi. Projektodawc~jest Prezydent Miasta Lodzi. Ponowna prosba 0 zlozenie uwag na 
formularzach konsultacyjnych. Bo jezeli uczestnicy konsultacji twierdz~, ze projekt jest zly to 
powinni zaproponowac inne rozwi~zania. 

36. Przedstawiciel Osiedia Zdrowie-Mania 

Przedstawienie sukcesow Rady Osiedla Zdrowie-Mania 

Pytanie 0 sukcesy radnych 

37. Wypowiedz z sali. 

Stwierdzenie, ze slaba rozpoznawalnosc rad osiedli nie jest win~ tych rad a Urzydu Miasta Lodzi, 
gdyz nie promuj~jednostek pomocniczych. 

Budzet Obywatelski mial wzrosn~c do 100 mIn zl i z tej obietnicy UML siy nie wywi~zal. 

Wypowiedz 0 tym, ze partycypacja spoleczna to nie tylko BO ale wlasnie rady osiedla, rady 
dzielnicy. Specyfika osiedla wymusza inne potrzeby. 

38. Pytanie z Sali do Pani Dyrektor i do Radnych 

Czy tworz~c Projekt uchwaly wziyto pod uwagy § 8 Statutu Osiedla. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura - To s~ zupelnie inne kwestie. Zapisy § 8 pozostaj~ i 
projekt uchwaly nie rna na ten zapis zadnego wplywu. 

39. Mieszkaniec Osiedla Zlotno 

Pytanie czy Biuro ds. Partycypacji dysponuje funduszami na promocjy rad osiedli. 



Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura - Biuro dysponuje funduszami na promocjy wyboraw do 
rad osiedli 

Pytanie, w jaki sposob rada osiedla moze uzyskae takie fundusze? 

Stwierdzenie, ze wiykszose radnych zapomniala dlaczego zostali wybrani. 

Odpowiedz Radnej Rady Miejskiej w Lodzi. 

Dzialalnose radnych nie polega na chodzeniu po osiedlach. Jest do dyspozycji mieszkancow na 
dyzurach oraz zglaszaj,! rozne inicjatywy. 

40. Mieszkanka Osiedla Baluty Doly 

Sugestia 0 niegeneralizowanie opinii 0 radnych. 

41. Wniosek mieszkanca Osiedla Widzew-Wschod 

Podwojenie funduszy z algorytmu. 

42. Mieszkanka Osiedla Widzew Wschod 

Sugestia, aby powrocie do tradycji spotkail z radnymi Rady Miejskiej i przedstawicielami UML. 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora Biura - Spotkania odbywaj,! siy systematycznie. Bior,! w nich 
udzial przedstawiciele UML. 

43. Przedstawicielka Rady Osiedla Andrzej6w 

Pytanie jak w nowym projekcie wygl,!dae bydzie proces zglaszania projektow np. budowy drag. 

Czy projekt modemizacji drogi powinien bye zglaszany do Planu Osiedli czy BO 

Odpowiedz Zast~pcy Dyrektora - W BO S,! zaplanowane fundusze na budowy np. drog, mozna 
wiyc zglaszae takie projekty do BO. Ale mozna tez zglaszae siy rowniez do wydzialow 
merytorycznych UML i miejskichjednostek organizacyjnych. 

Wniosek BO finansuje wiele pomyslowych inwestycji, ale jest wiele inwestycji bardziej 
potrzebnych mieszkailcaw. 

44. Przedstawicielka Osiedla Wiskitno 

Stwierdzenie, ze ani radni ani przedstawiciele UML nie skorzystali z mozliwosci bezposredniego 
wytlumaczenia skutkaw wprowadzenia nowej uchwaly. 

45. Glos z Sali 

Dlaczego dopiero dzialalnose rad osiedli wymusila na przestawicielach Biura ds. Partycypacji 

Spolecznej 

46. Glos z Sali 

Pytanie do Radnego dlaczego glosowal nad uchwal,! skoro wiedzial, ze uchwala me byla 
konsultowana. 

47. Odpowiedz jednego z Radnych Rady Miasta 

W efekcie spotkania z radami osiedli, ktare odbylo siy okolo 4 lata temu uzgodniono, ze nalezy 
zrobie wszystko, aby dopuscie do decyzji 0 funduszach osiedlowych wszystkich mieszkancow. 

Byl to efekt spostrzezen, ze niestety w wielu radach osiedli decyduje kworum rady osiedla czyli np. 
15 osob. I ich decyzje niekoniecznie odzwierciedlaj,! oczekiwania mieszkancow. 

To wlasnie po tym spotkaniu m.in. Rada Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze, wprowadzila swoj 
modelowy sposob konsultowania z mieszkailcami. 



48. Radny Rady Miejskiej w Lodzi: 

50 milion6w dia Rad Osiedii wedlug reguly, ze co kadencje budzet ten zwiykszal siy dwukrotnie 
(2006 rok - 7 mIn, 2009 - 14 mIn, 2014 - 25 mIn, 2019 - 50 mIn). Do projektu uchwaly powinny 
bye wprowadzone zapisy 0 podwojenie funduszy przyznawanych na inwestycje osiedlowe wg tzw. 
algorytmu. 

Mozna wprowadzae wiykszy zakres konsultacji zglaszanych przez mieszkanc6w do Rad Osiedli 
projekt6w przed ostatecznym rozstrzygniyciem na co srodki rady osiedla byd,! wydane. Oddzielnie 
powinien funkcjonowae Budzet Obywatelski z minimaIn,! kwot'! realnie wydan(j. na poziomie 40 
mIn z1. 

BO powinien bye oddzieiony od funduszy osiedIowych bo te dwa zr6dla finansowania maj,! 
zupelnie inny charakter. Na BO wplyw w duzej mierze maj(j. anonimowi liderzy i los mog'l wplyn'lc 
powaznie na zmiany proporcji finansowania. 

49. Odpowiedz kolejnego z Radnych Rady Miasta 

Nie nalezy mitologizowae roli anonimowych Iider6w. Bo om r6wniez musz'! uargumentowae 
zasadnose inwestycji wsr6d mieszkanc6w Lodzi. 

50. Glos z Sali 

BO to forma plebiscytu, czasem odpowiedz na bardzo osobiste potrzeby wnioskodawc6w np. 
nauczycieli. Fundusze w radach osiedli bardziej spelniaj,! oczekiwania mieszkanc6w w danym 
osiedlu. 

Sugestia, aby przeprowadzic odpowiedziaIn,! akcjy edukacyjn,! 0 roli rad osiedli i dae mozliwosc 
przygotowania siy rad osiedli do nowych warunk6w. 

Wniosek: Wstrzymanie prac nad uchwal,!, przeprowadzenie doglybnych konsultacji i powr6cic do 
projektu za rok. 

51. Glos z Sali 

Obawa, ze wiykszose funduszy pochlon,! inwestycje "og6Inomiejskie" jak remont wiaduktu czy 
orientarium. 

PODSUMOW ANIE 

Zastypca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Spolecznej: Srodki w wysokosci 25 mIn nadal pozostaj(j. 

w osiedlach, zmienia siy jedynie spos6b ich rozdysponowania. W Budzecie Obywatelskim srodki te 

przeznaczone byd,! na cele osiediowe, a nie ponad osiedlowe. Na kazdym z osiedli byly prowadzone 

rozmowy i spotkania. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly. S,! Rady osiedli kt6re popieraj,! 

ten projekt. Zachycam do wyrazania opinii na temat tego projektu. 

Przeprowadzenie Spotkania Konsultacyjnego dot. Projektu Uchwaly Rady Miejskiej zmieniaj,!cej 

Projekt uchwaly dotycz'!cy przyznawania srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy zadan 

jednostek pomocniczych Miasta Lodzi Osiedli w dniu 19 lute go 2019r. 

4. Podsumowanie wynikow konsultacji 

Konsultacje spoleczne mialy na celu zebranie opinii mieszkanc6w osiedli, czlonk6w rad osiedli 

w sprawie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniaj,!cej uchwaly w sprawie zasad 

przyznawania srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy zadan jednostek pomocniczych 

miasta Lodzi - osiedli i zostaly przeprowadzone na podstawie Zarz,!dzenia nr 501NIIII19 



Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 lute go 2019 r. w spraWle przeprowadzenia konsultacji 

spolecznych dotycz'lcych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia 

wymagaft, jakie powinien spelniac projekt uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmiany 

uchwaly dotycz'lcej zasad przyznawania srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy zadaft 

jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli. 

Konsultacje z mieszkaftcami przeprowadzono w formach: 

1) otwartego spotkanie z mieszkaftcami z mozli wosci'l skladania propozycj i i opinii do 

protokolu, odbytego w dniu 19 lutego 2019 r. w godz. od 17:00 do 20:00 w Malej Sali Obrad 

Rady Miejskiej w Lodzi, ul. Piotrkowskiej 104; 

2) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog'l elektroniczn'l, na formularzu 

konsultacyjnym, kt6rego tresc zostala okreslona w za1'lczniku do wskazanego wyzej 

zarz'ldzenia nr 501NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi. 

Zakres negocjowalny konsultacji byl ograniczony do zapis6w wyzej wymienionego projektu 

uchwaly. 

W otwartym spotkaniu mieszkaftc6w wziylo udzial okolo 80 os6b, kt6rzy zglaszali uwagi i opinie 

do protokolu, kt6ry stanowi pUnkt 3 raportu. Na Mal'l Saly Obrad przybywali r6wniez uczestnicy 

r6wnoleglych konsultacji w sprawie projektu uchwaly 0 L6dzkim Budzecie Obywatelskim. 

W toku konsultacji wplynyly 137 formularze z zawartymi opiniami i propozycjami odnosz'lcymi siy 

do zapis6w projektu uchwaly w tym 1 formularz zlozony na niewlasciwym druku tj. w sprawie 

projektu uchwaly 0 L6dzkim Budzecie Obywatelskim. 

Po dokonaniu analizy tresci formularzy wyszczeg6lniono 19 jednakowych, 10 zawieraj'lcych uwagi 

do projektu uchwaly oraz 105 opinii dotycz'lcych projektu uchwaly w tym 100 popieraj'lcych i 

5 zawieraj'lcych inne propozycje zapis6w w projekcie uchwaly. 

Wsr6d formularzy konsultacyjnych znalazly siy 2 zawieraj'lce uwagi nie dotycz'lce przedmiotu 

konsultacji a jedynie opinie do zarz'ldzonych konsultacji spolecznych z mieszkaftcami m.in. 

dotycz'lce miej sca i czasu ich przeprowadzenia. 

Zestawienie propozycji dotycz'lcych przedmiotu konsultacji w zakresie wniesienia propozycji zmian 

do projektu uchwaly przedstawia za1'lcznik punkt 2 raportu. 

Zestawienie opinii mieszkaftc6w dotycz'lcych przedmiotu konsultacji przedstawia pUnkt 1 raportu. 


