UCHWALA NR VI/199/19
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie okreSlenia wyrnagali, jakie powinien spelniai. projekt L6dzkiego Budietu
Obywatelskiego.
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. u samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432 i 2500), Rada Miejska w Lodzi
uchwala, co nastqpuje:

9 1. OkreSla sig wymagania, jakie powinien spelniab projekt L6dzkiego Budzetu
Obywatelskiego, w brzmieniu stanowiqcym zatqcznik do uchwaly.

5 2. Wykonanie uchwab powierza siq Prezydentowi Miasta todzi.
5 3. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jcj ogtoszenia w Dzienniku
Urzqdowym Wojew6dztwa Ltrdzkiego.
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Zakqcznik
do uchwaly Nr VI/199/19
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 6 marca 2019 r.
Wymagania, jakie powinien spelniai. projekt
Lbdzkiego Budzetu Obywatelskiego
Rozdzial 1
Definicje poj@

8 1. IlekroC w uchwale jest mowa o:
1) zasadach - nalezy przez to rozumieC wymagania, jakie powinien spehiab projekt
L6dzkiego Budzetu Obywatelskiego;
2) LBO - naleiy przez to rozumieC L6dzki Budzet Obywatelski bqdqcy wydzielonq czqiciq
budzetu miasta Lodzi, kt6rego wysokoSC nie moze by6 mniejsza niz 0,5% wydatk6w miasta
Lodzi zawartych w ostatnim przed~ozonymsprawozdaniu z wykonania budzetu;
3) Radzie Osiedla - nalezy przez to rozumieC Radq jednostki pomocniczej miasta Lodzi osiedla;
4) Liderze - naleiy przez to rozumieC mieszka~calmieszkaric6wmiasta Lodzi, kt6rzy zloiyli
projekt do LBO;
5)projekcie - nalezy przez to rozumieC pomysl na realizacjq przedsiqwziqcia
w ramach LBO zlozony przez Lidera w trakcie naboru, na dedykowanym do tego celu
formularzu, spehiajqcy wymogi okreSlone w zasadach;
6) puli - nalety przez to rozumieC wysokoii: Srodk6w LBO na dany rok budzetowy
z podzialem na projekty osiedlowe;
7) osiedlu - nalezy przez to rozumieC obszar obejmujqcy jednostkq pomocniczq miasta Lodzi;
8) mieszkancu - naleQ przez to rozumieC osobq fizycznq przebywajqcq w mieScie Lodzi pod
danym adresem z zamiarem pohytu stakego lub tymczasowego trwajqcego
co najmniej 30 dni;
9) zarzqdzeniu - nalezy przez to rozumieC zarzqdzenie Prezydenta Miasta Lodzi ogkaszajqce
konsultacje spoteczne LBO;
10) Prezydencie - naleiy przez to rozumieC Prezydenta Miasta Lodzi;
11) Komitecie - nale2y przez to rozumieC Komitet Koordynacyjny ds. LBO powolany przez
Prezydenta.
Rozdzial2
Zasady ogolne
§ 2. 1. W ramach LBO realizowane sq wykcznie projekty, kt6rych przedmiot mieSci siq
w katalogu zadali wkasnych gminy i kt6re wybrane zostaly wedhg zasad.
2. W ramach LBO nie mogq by6 realizowane projekty:
1) kt6rych realizacja nie spehia kryterium legalnoici, celowoici i gospodamoici;
2) naruszajqce prawa os6b trzecich, w szczeg6lnoici prawo w?asnoSci illub prawa autorskie,
dobra osobiste poprzez zamieszczenie w tytule danych osobowych w rozumieniu
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I),
nazwy wtasne oraz zastrzezone znaki towarowe;
3) naruszajqce zasadq uczciwej konkurencji, w tym wskazujqce bezpoirednio
lub poirednio podmiot realizujqcy projekt lub tryb jego realizacji;
4) sprzeczne z planami, strategiami, politykami i programami przyjqtymi przez miasto L6di,
o ile realizacja projekt6w prowadzilaby do kolizji z celami, zamierzeniami
czy dziataniami okreilonymi w tych dokumentach;
5) dotyczqce obszaru, na kt6rym gmina albo powiat nie moze zgodnie z prawem wydatkowaC
Srodkbw publicznych;
6) dotyczqce opracowania samej dokumentacji, jeili nie jest ona czqiciq sktadowq projektu;
7) kt6rych istotq jest wykcznie dokonanie przez miasto L6di czynnoici prawnej;
8) kt6rych realizacja jest obiektywnie niemozliwa w trakcie jednego roku budzetowego;
9) zakladajqce wytworzenie infrastruktury na nieruchomoici, co do kt6rej Prezydent nie ma
mozliwoici zlozenia oiwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoiciq na cele budowlane lub
poza obszarem miasta Lodzi;
10) dotyczqce dr6g, dla kt6rych zarzqdcq nie jest Prezydent;
11) dotyczqce realizacji kolejnych stacji roweru miejskiego, zmian uktadu linii lokalnego
transportu zbiorowego w mieScie Lodzi, projekt6w badawczych, przeprowadzania sondazy,
ankiet, konsultacji, badania opinii publicznej itp., budowy pomnik6w upamiqtniajqcych
osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej;
12) kt6re generowalyby koszty eksploatacji niewsp6lmiernie wysokie w stosunku
do wartoici projektu, tj. koszty eksploatacji w ciqgu dw6ch lat od wytworzenia projektu
przekraczalyby 30% wartoici projektu;
13) kt6rych koszty szacunkowe nie sq wieksze od kwoty 0,00 zl;
14) kt6rych realizacja pozostawalaby w sprzecznoici z zasadami wsp6tzycia spolecznego lub
prowadzilaby do naruszenia dobrych obyczaj6w.
§ 3. 1. Do LBO mozna zloiyC tylko projekt osiedlowy, czyli taki, kt6ry jest
zlokalizowany na terenie jednego osiedla i dotyczy jego mieszkanc6w.
2. W projekcie Lider wskazuje osiedle dla realizacji projektu.

5 4. ~ r o d kLBO
i
dzieli siq na pule dla kazdego z osiedli zgodnie z zarzqdzeniem.

9 5. Katdy projekt musi wskazywaC konkretnq lokalizacje/konkretne lokalizacje.
Rozdzial3
Zglaszanie projekt6w

5 6. 1. Lider moze zlozyC dowolnq liczbq projekt6w.
2. Mieszkaniec moze poprzeC dowolnq liczbq projektbw.
3. Lider w kaidym czasie, przed publikacjq listy projektbw, o kt6rej mowa w § 10
ust. 3, moze podjqC decyzjq o wycofaniu projektu lub w porozumieniu z Liderem innego
projektu zdecydowaC o polqczeniu dowolnej iloici projekt6w w jeden.

8 7. 1. Lider sktada projekt wylqcznie na dedykowanym formularzu, kt6rego wz6r
okreili zarzqdzenie.
2. Lider sktada projekt w formie papierowej lub elektronicznej.
3. Lider, skladajqc projekt, wybiera forme kontaktu: telefonicznq illub mailowq. Dalszy
kontakt z Liderem odbywa siq w wybranej przez niego formie.
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4. Do projektu musi bye dolqczona lista podpis6w mieszkaric6w popierajqcych projekt,
zawierajqca co najmniej jeden podpis mieszkanca, sporzqdzona wedlug wzoru okreilonego
w zarzqdzeniu. W przypadku zlozenia projektu w formie skanu dopuszcza s i ~dohczenie
elektronicznego zobrazowania (skanu) listy.
5. W przypadku przeslania projektu w formie elektronicznej, calkowita wielkoit
zalqczniktrw (format PDF lub DOC) nie moie przekraczaC 10 MB.

5 8. 1.Projekty do LBO mozna skladaC wylqcznie wterminach okreilonych
w zarzqdzeniu. W przypadku wysykki w formie papierowej decyduje data stempla
pocztowego.
2. Zlozone formularze zamieszcza siq na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.
Rozdziat 4
Ocena projekt6w

5 9. 1. Ocenq projekt6w przeprowadza Prezydent.
2. Projekty sq oceniane pod wzglqdem:
1) formalnym;
2) zgodnoici z prawem;
3) adekwatnoici
pehego
szacunkowego
kosztu
realizacji
zaproponowanego
przez Lidera;
4) wykonalnoici technicznej.
3. W przypadku zlozenia formularza z brakami formalnymi lub bez dolqczonej listy
podpis6w mieszkahc6w, Lider jest zobowiqzany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni
od wezwania. Niezastosowanie siq do wezwania skutkuje brakiem dalszego procedowania
projektu.
4. W przypadku stwierdzenia, w toku oceny, ze koszty realizacji projektu sq przez
Lidera niedoszacowane, Prezydent przedstawia wlasny szacunek koszt6w realizacji projektu
uwzglqdniajqcy w szczegolnoici wyniki uprzednio przeprowadzanych postqpowan
o udzielenie zam6wienia publicznego, dotyczqcych przedsiqwziqC zblizonych przedmiotowo
i zakresowo do zgloszonego projektu. Do koszt6w realizacji projektu wlicza siq t a k e
wszelkie koszty nierozenvalnie zwiqzane z jego realizacjq, na przyklad koszt sporzqdzenia
dokumentacji.
5. Podczas przeprowadzania oceny mozna wystqpowai do wlaiciwych podmiot6w
i organ6w o zaopiniowanie projektu. W szczeg6lnoici dotyczy to sytuacji, gdy realizacja
projektu wymagat bqdzie uzyskania stosownych zg6d lub pozwolen administracyjnoprawnych.
6. Ocena zawiera syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych w jej toku ustalefi.
Moze ona zawieraC wskazanie koniecznych modyfikacji projektu, wtym pod wzglqdem
koszt6w realizacji oraz stosowne rekomendacje.
7. W przypadku wystqpienia koniecznoici dokonania zmian wprojekcie, Lider jest
informowany o tej okolicznoici i w terminie 7 dni moze zlo2yC oiwiadczenie o wyraieniu lub
niewyrazeniu zgody na dokonanie zmian. Niewyraienie zgody powoduje procedowanie
projektu w jego dotychczasowej formie. Nie jest wymagana zgoda Lidera na zweryfikowane
koszty szacunkowe projektu.
8. W trakcie oceny nie mozna dokonywat istotnych zmian zakresu projektu, a zmiana
lokalizacji moze nastqpik jedynie na najblizszq mozliwq w stosunku do pienvotnej.
9. Zmiany w projekcie uwzglqdnione sq w karcie zmian projektu.
5 10. 1. Pierwszy etap oceny projekt6w rozpoczyna siq od dnia ztoienia projektu,
a koliczy siq opublikowaniem listy projektbw, o kt6rej mowa w ust. 3.
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2. W pienvszym etapie oceny, Rady Osiedli mogq wyrazit opinie dotyczqce projekt6w
ztozonych na obszarze, dla ktbrych sq wlaiciwe. Opinie te sq publikowane na stronie
internetowej www.lodz.pl/bo.
3. Po zakoticzeniu pierwszego etapu oceny, listy projekt6w wraz z wynikami oceny
Prezydent publikuje na stronie intemetowej www.lodz.pl/bo, po czym rozpoczyna siq drugi
etap oceny projekt6w przez Komisjq Rady Miejskiej w Lodzi wlaiciwq dla spraw konsultacji
spolecznych budzetu obywatelskiego.
4. Wyniki pierwszego i drugiego etapu oceny projekt6w przekazywane sq do Komitetu,
ktbry na podstawie przedstawionych ocen wydaje decyzjq odopuszczeniu lub
niedopuszczeniu poszczeg6lnych projektbw pod glosowanie.
5. Po zakoriczeniu prac przez Komitet, Prezydent publikuje na stronie internetowej
www.lodz.plibo list? projekt6w wraz zwynikami pierwszego i drugiego etapu oceny oraz
decyzjq Komitetu.
Rozdzia15
Tryb odwolawczy

5 11.1. W przypadku niedopuszczenia projektu pod glosowanie, Lider moze w terminie
7 dni od dnia publikacji listy projektbw, o kt6rej mowa w 5 10 ust. 5 , ztozyC umotywowane
odwotanie do Prezydenta.
2. Prezydent rozpatruje odwotania bez zbqdnej zwloki.
3. Najpbiniej po upkywie 3 dni od rozpatrzenia ostatniego odwolania, na stronie
intemetowej www.lodz.pl/bo publikowana jest ostateczna lista projektbw, ktbre bed? poddane
pod glosowanie w danej edycji LBO.
Rozdzial6
Glosowanie

5 12. 1. Glosowanie przeprowadza Prezydent w celu wyboru projektbw przeznaczonych
do realizacji.
2. Glosowanie organizuje siq po opublikowaniu ostatecznej listy projektbw,
o ktbrej mowa w 5 11 ust. 3 i trwa minimum 14 dni, zgodnie z terminem okreilonym
w zarzqdzeniu.
3. Prawo glosu ma kakdy mieszkaniec miasta Lodzi.
4. Mieszkancy mogq glosowat na wybrane przez siebie projekty bezpoirednio:
1) w formie elektronicznej na stronie intemetowej www.lodz.pl/bo;
2) w zorganizowanych na terenie miasta Lodzi punktach do glosowania, na przeznaczonym
do tego celu formularzu okre$lonym w zarzqdzeniu.
5 . Formularze papierowe sq wydawane mieszkalicom w punktach do glosowania lub
mozliwe do pobrania ze strony internetowej www.lodz.pl/bo.
6. Kazdemu mieszkahcowi przyshguje jeden gtos, w ramach ktbrego moze
na formularzu do glosowania oznaczyt maksymalnie piyC projektbw z dowolnie wybranych
osiedli.
7. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego glosowania przez jednego mieszkanca,
wszystkie glosy uznaje siy za niewazne.
8. Prezydent podaje wyniki glosowania do publicznej wiadomoSci po podliczeniu
glos6w i ocenie ich waznoSci, nie pbiniej niz 30 dni od zakoticzenia glosowania.
9. Podanie wynik6w glosowania do publicznej wiadomoici nastepuje poprzez
ich publikacjy na stronie internetowej www.lodz.pl/bo oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta todzi.
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Rozdzial7
Ustalanie wynik6w

4 13. 1. Za wybrane uznaje siq projekty, kt6re uzyskafy najwiqksz* liczbq glosbw,
do wyczerpania puli w ramacb kaidego z osiedli, jednak nie mniej niz 50 waznych g%os6w.
2. W przypadku dw6ch lub wiqcej projekt6w wybranych w wyniku glosowania, kt6rych
zakres koliduje ze sob*, do realizacji kierowany jest projekt, kt6ry uzyskal wiqksz* liczbe
glos6w.
3. Jezeli dwa lub wiqcej projekt6w uzyska tq samq liczbq gtosbw, a Srodki w puli
nie s* wystarczajqce, do realizacji kierowane sq projekty wylonione w drodze losowania.
Losowanie przeprowadza Prezydent.
4. Jezeli wdanej puli pozostanq niewykorzystane irodki, kt6re okaiq siq jednak
niewystarczajqce do realizacji kolejnego projektu wedtug oddanej liczby gtos6w, Srodki te
Prezydent przeznacza na projekty bqdqce w realizacji w ramach LBO.
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