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Raport 

z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście 

Łodzi. 

 

 

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie  

wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi zostały 

przeprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 3052/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia 

konsultacji społecznych w mieście Łodzi. 

Konsultacje z mieszkańcami miasta Łodzi zostały przeprowadzone w okresie  

od 22 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r. i prowadzone były w 2 formach: 

1) otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania propozycji i opinii  

do protokołu, które odbyło się 30 stycznia 2020 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Dużej 

Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104; 

2) zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu 

konsultacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

W ramach konsultacji społecznych wpłynęło 5 formularzy konsultacyjnych.  

Po przeanalizowaniu wszystkich ww. dokumentów, wyszczególniono 7 niepowtarzających się 

uwag (umieszczone w części pierwszej Raportu), które wpłynęły w formie określonej  

w ww. zarządzeniu tj. zostały złożone  na formularzu konsultacyjnym, w terminie konsultacji 

oraz zostały zgłoszone do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami (załącznik 

do raportu). Mieszkańcy w trakcie konsultacji zgłosili również 2 propozycje (umieszczone  

w części drugiej Raportu).  

W czasie trwania konsultacji czynne było forum internetowe pod adresem 

http://forum.samorzad.lodz.pl. 

 

 

http://forum.samorzad.lodz.pl/
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1. Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców miasta Łodzi do proponowanych przepisów uchwały wraz ze stanowiskiem 

Prezydenta Miasta Łodzi: 

L.p. 

Proponowane brzmienie 

przepisu w projekcie uchwały 

(paragraf, ustęp, punkt) 

Propozycja zmiany 

proponowanego brzmienia 

przepisu 

Uzasadnienie 
Stanowisko Prezydenta 

Miasta Łodzi 

1.  

§ 3. Przeprowadzanie 

konsultacji wymaga 

określenia: 1) przedmiotu 

konsultacji; 

§ 3. Przeprowadzanie konsultacji 

wymaga określenia: 1) przedmiotu 

konsultacji, w tym zakres 

możliwych zmian do wprowadzenia 

w ramach procesu konsultacji (tzw. 

zakres negocjowany  

w konsultacjach); 

Wprowadzenie obowiązku 

wykazywania tzw. Zakresu 

negocjowanego konsultacji jest 

kluczowe do zapewnienia 

efektywności prowadzenia 

procesu. Uczestnicy konsultacji 

powinni wiedzieć jaki jest 

możliwy do wprowadzenia zakres 

zmian w ramach prowadzonych 

konsultacji. Obowiązek ten jest 

szczególnie ważny na etapie,  

w którym nie były konsultowane 

założenia projektów 

aktów/dokumentów. 

Uwaga nie zostaje 

przyjęta. 

Konsultacjom podlegają 

kwestie zgłoszone we 

wniosku. W przypadku 

gdy przepisy ustaw 

narzucają określone 

rozwiązania, procedury 

lub wykluczają możliwość 

wprowadzenia zmian 

wtedy, zakres konsultacji 

zostaje adekwatnie  

zmieniony (pomniejszony 

o dany element). 

2.  

§ 3. Przeprowadzanie konsultacji 

wymaga określenia: 

1) przedmiotu konsultacji; 

2) czasu trwania konsultacji 

określonego poprzez: datę 

rozpoczęcia i zakończenia 

konsultacji, przy czym czas 

trwania konsultacji nie może być 

krótszy niż 14 dni; 

 Zdarza się, że wynik konsultacji 

powinny być przeprowadzone  

w szybszym trybie i szybciej 

znany ich wynik dlatego 

proponuję by dopisać możliwość 

w wyjątkowych sytuacjach 

skrócenia czasu trwania 

konsultacji do 7 dni. 

Uwaga zostaje przyjęta. 

W uzasadnionych 

przypadkach konsultacje 

społeczne będą mogły 

trwać nie krócej niż 7 dni.  

3. 1 

Zasady i tryb prowadzenia 

konsultacji społ. w mieście Łodzi. 

Rozdz. 4 par.8 pkt 1 

Wniosek może składać mieszkaniec 

miasta Łodzi z poparciem 200 

mieszkańców miasta Łodzi. 

Zbyt duże wymagane poparcie dla 

wniosku (proponowane 300 

osób). Proponuję pozostawić na 

poprzednim poziomie 200 osób. 

Jedna z uwag zostaje 

przyjęta. 

Poparcie dla wniosku na 

poziomie 200 osób będzie 
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L.p. 

Proponowane brzmienie 

przepisu w projekcie uchwały 

(paragraf, ustęp, punkt) 

Propozycja zmiany 

proponowanego brzmienia 

przepisu 

Uzasadnienie 
Stanowisko Prezydenta 

Miasta Łodzi 

4.  

Rozdz. 4 par.8 pkt 1 Co najmniej 200 osób. Kompetencja urzędnika a nie ilość 

podpisów do oceny ważności 

wniosku. 

wystarczającą 

reprezentacją lokalnej 

społeczności. 

5.  Rozdz. 4 pkt 1 Wniosek z poparciem 50 osób. Trudności z podpisami. 

6.  

§ 8. Konsultacje mogą być 

prowadzone z inicjatywy własnej 

Prezydenta Miasta Łodzi, w tym 

w wyniku wymogu ustawowego, 

lub na podstawie Wniosku  

o przeprowadzenie konsultacji, 

zwanego dalej Wnioskiem, 

skierowanego do Prezydenta 

Miasta Łodzi przez: 1) 

mieszkańca/ mieszkańców miasta 

Łodzi z poparciem co najmniej 

300 mieszkańców miasta Łodzi; 

2)  Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Łodzi; 3) rad osiedla; 

4) grup co najmniej pięciu 

radnych Rady Miejskiej w Łodzi; 

5) Miejskiej Rady  Seniorów; 6) 

Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Łodzi; 7) co najmniej pięciu 

organizacji pozarządowych lub 

podmiotów, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 

§ 8. Konsultacje mogą być 

prowadzone z inicjatywy własnej 

Prezydenta Miasta Łodzi, w tym  

w wyniku wymogu ustawowego, 

lub na podstawie Wniosku  

o przeprowadzenie konsultacji, 

zwanego dalej Wnioskiem, 

skierowanego do Prezydenta Miasta 

Łodzi przez: 1) mieszkańca/ 

mieszkańców miasta Łodzi  

z poparciem co najmniej 300 

mieszkańców miasta Łodzi; 2) 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Łodzi; 3) rad osiedla; 4) grup co 

najmniej pięciu radnych Rady 

Miejskiej w Łodzi; 5) Miejskiej 

Rady  Seniorów; 6) Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Łodzi; 7) co 

najmniej pięciu organizacji 

pozarządowych lub podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688); 8) Rady Działalności 

Proponujemy dodać do katalogu 

podmiotów uprawomocnionych 

jeszcze jednego ciała dialogu. 

RDPP ze względu na specyfikę 

analizowanych spraw  

mieszczących się w katalogu 

zadań pożytku publicznego 

dotyczących ważnych spraw dla 

mieszkańców powinna mieć 

podobne uprawnienie jak Rada 

Seniorów czy Młodzieżowa Rada 

Miasta.  

Uwaga nie zostaje 

przyjęta. 

Zgodnie z art. 35 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. 

U.  z 2019 r. poz. 688) 

Rada Działalności 

Pożytku Publicznego jest 

organem opiniodawczo-

doradczym.  
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L.p. 

Proponowane brzmienie 

przepisu w projekcie uchwały 

(paragraf, ustęp, punkt) 

Propozycja zmiany 

proponowanego brzmienia 

przepisu 

Uzasadnienie 
Stanowisko Prezydenta 

Miasta Łodzi 

r. poz. 688). Pożytku Publicznego przy 

Prezydent Miasta Łodzi 

7.  

§ 24. Po zakończeniu konsultacji 

– w terminie nie późniejszym niż 

60 dni – komórka organizacyjna 

Urzędu Miasta Łodzi lub miejska 

jednostka organizacyjna 

prowadząca konsultacje 

zamieszcza wyniki konsultacji na 

stronie internetowej www.lodz.pl  

oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 

 Uważam, że termin 60 dni jest za 

długi. Proponuję pozostawienie 

dotychczasowego terminu 30 dni. 

Ewentualnie w uzasadnionych 

przypadkach termin ten mógłby 

ulec wydłużeniu do 60 dni. 

Uwaga zostaje przyjęta.  

Zaproponowany termin 

powinien być 

wystarczający do 

sporządzenia raportu. 

 

 

2. Zestawienie propozycji zgłoszonych przez mieszkańców miasta Łodzi do uchwały: 

L.p. Zestawienie propozycji zgłoszonych przez mieszkańców miasta Łodzi dotyczących przedmiotu konsultacji 

1. Bliżej dostępne informacje. Wyniki konsultacji. Dla starszego społeczeństwa. 

2. Informacje dla mieszkańców. W formie ulotek. Polepszenie informacji. 
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PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO Z MIESZKAŃCAMI 

MIASTA ŁODZI W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  

W ŁODZI W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I TRYBU PROWADZENIA 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŁODZI. 

 

 

Termin: 30.01.2020 (czwartek) w godzinach 17:00-19:00 

Miejsce: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 

Moderator spotkania: Adam Pąsiek 

Uczestnicy spotkania: mieszkańcy Łodzi oraz pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej  

W spotkaniu uczestniczyło 3 mieszkańców. 

 

W pierwszej części spotkania pan Adam Pąsiek – Kierownik Oddziału ds. Konsultacji 

Społecznych zaprezentował projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu 

prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi. 

W drugiej części, zaproponowano jedną grupę dyskusyjną w której uczestniczyli 

wszyscy obecni na spotkaniu. W ramach pracy w grupie każdy mieszkaniec mógł zgłosić 

swoje propozycje zmian do projektu uchwały. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili jedną 

uwagę dotyczącą zbyt dużej ilości wymaganych podpisów popierających dany wniosek  

o konsultacje społeczne. Ponadto zaproponowali przekazanie mieszkańcom informacji  

o planowanych konsultacjach oraz raportu z konsultacji w inny sposób niż ten określony  

w uchwale (np. w formie ulotek). W trakcie dyskusji, mieszkańcy uzyskali odpowiedź od 

przedstawicieli Miasta na wszystkie poruszane przez nich kwestie. 

W ostatniej części spotkania podsumowano zgłoszone przez mieszkańców propozycje. 

Na spotkaniu udostępniono mieszkańcom formularze konsultacyjne. W trakcie spotkania 

złożono 3 formularze konsultacyjne. 

 


