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Protokół nr 29/X/2020 
posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 19 października 2020 r., on-line 

 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   7 radnych, 

obecnych    -   6 radnych. 

nieobecnych – 1,  

tj.: radny p. Mikołaj Stefanowski – nieobecny nieusprawiedliwiony.  

 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

 

Zaproszenia na posiedzenie stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski.  

 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Informacja Biura Aktywności Miejskiej UMŁ na temat odwołań od decyzji Komitetu, 
bądź Komisji Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020/2021.  

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV.  Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie zgłoszeń w aplikacji eSesja i Teams, otworzył obrady. Pan Przewodniczący 
powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie przedstawił zebranym proponowany 
porządek obrad. 

Komisja jednomyślnie, 6 głosami za, przyjęła porządek posiedzenia.  

 

Ad pkt 1. Informacja Biura Aktywno ści Miejskiej UMŁ na temat odwołań od decyzji 
Komitetu, bądź Komisji Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020/2021.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poinformował, że do Komisji 
wpłynęło pismo z Biura aktywności Miejskiej w prośbą o rozpatrzenie projektu P168ZL 
złożonego do ŁBO, który w związku z błędem technicznym nie został przedłożony do opinii 
Komisji. Uzyskał wstępną opinię Komitetu Koordynującego. Juto jest kolejne posiedzenie 
Komitetu, gdzie może on być przedstawiony ponownie z opinią komisji.  

Jeśli państwo radni nie wnoszą uwag, proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu WGK 
P 168ZL, który posiada również pozytywna opinię merytorycznego Wydziału.  

Jeśli chodzi o temat dotyczący odwołań, państwo radni otrzymali tabelę i poproszę BAM 
o przedstawienie kluczowych projektów.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek WGK P168ZL .  

Radna p. Marta Przywara: chcę zapytać o projekt P 059ZM, zakup ciągnika. Czy jeśli jest 
opinia pozytywna, to stanowisko Komisji też jest zmienione na pozytywne? 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: nie, Komisja jest jednym z 
organów, który wydaje oceną wniosku, natomiast finalnie listę tworzy Prezydent Miasta 
Łodzi. Lider tego projektu zgłosił wyjaśnienia i zgodził się, aby projekt miał zasięg 
ogólnomiejski.  

Poproszę Biuro Aktywności Miejskiej o ogólną informację.  

Inspektor w Biurze Aktywności Miejskiej p. Emilia Ciupi ńska: największy problem 
stanowi zadanie, o które pyta pani radny. Jest to trudny dla nas temat, ponieważ przyjęcie 
zmiany rekomendacji przez Komitet spowoduje to, że zadanie będzie ponadosiedlowe. 
I zmienia się zakres zadania. Stoimy na stanowisku, że jest to inny projekt niż ten, który 
został pierwotnie złożony.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: a inne zadnia? 

Inspektor w Biurze Aktywności Miejskiej p. Emilia Ciupi ńska: jeszcze zadanie L213 
Przystań wodna Arturówek (…), opiniowane przez MOSiR. Tutaj jest również propozycja 
zmiany zakresu wniosku.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: no, ale czy to nie będzie zupełnie 
inne zadanie aniżeli to, które przegłosowała Komisja i Komitet? 

Radny p. Bogusław Hubert: tak, po tak daleko poczynionych zmianach mamy do czynienia 
z nowym projektem.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: lider projektu nie ma możliwości 
Az takiej zmiany zakresu projektu, bo to musiałoby uruchomić całą procedurę od nowa.  

Rozumiem, że jutro Komitet będzie się tą sprawą zajmował.  

Inspektor w Biurze Aktywności Miejskiej p. Emilia Ciupi ńska: tak. stanowisko BAM jest 
takie, aby utrzymać rekomendację negatywną, aby nie dokonywać zmian, ponieważ będą to 
zupełnie inne wnioski.  

Radna p. Marta Przywara: jeśli w przypadku projektu dotyczącego zakupu ciągnika 
utrzymamy rekomendację negatywną, to w takiej sytuacji wniosek nie będzie w puli 
wniosków na które można oddać głos, tak? 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: nie, jeśli wniosek miał opinię 
negatywną, to najprawdopodobniej tydzień temu zajmował się nim Komitet, który też wydaje 
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jedną ze współdecyzji i jeżeli decyzja Komitetu była pozytywna, to na dziś jest to najświeższa 
ocena dla wniosku, która trafi z naszą opinią do Prezydenta Miasta Łodzi.  

Zakres wniosku będzie zmieniony na wniosek lidera projektu. On będzie miał nadal opinię 
pozytywna, bo my opiniujemy merytorykę. Nasza opinia była negatywna, ponieważ Komisja 
rekomendowała zmianę zakresu z projektu osiedlowego na ponadosiedlowy.  

To się nie wydarzyło, w związku z tym Komisja zarekomendowała opinię negatywną. Projekt 
trafił na Komitet, lider się odwołał biorąc pod uwagę rekomendację Komisji. Wniosek już do 
nas nie wraca, a trafia pod opinię Komitetu, a następnie do Prezydenta Miasta Łodzi  

Radna p. Marta Przywara: w przypadku Łodzianki nie było żadnych obiekcji, że zakup 
kosiarki trójwrzecionowej należy uznać jako projekt osiedlowy, ponieważ wiadomo, że 
w danej części Miasta z obiektu sportowego korzystają głównie osoby z danego obszaru. 
Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ulice Krańcową i obiekt MOSiR-u, to i Urząd, i Komisja stoją 
na stanowisku, że należy koniecznie zmienić zasięg tego projektu na ponadosiedlowy, co dla 
mnie w tej sytuacji jest niezrozumiale i niespójne.  

 

Ad. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Przewodniczący Komisji pan Damian Raczkowski: chcę państwa radnych poinformować, 
że dziś do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi złożony został wniosek przez Grupę 
LDZ Zmotoryzowani o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego naszej Komisji.  

Przedkładam Państwu tę informację, a co dalej się z tym wnioskiem zdarzy, zostaje poza 
moją kontrolą.  

Radna p. Marta Przywara: czy ma to związek z projektem, który urażał uczucia 
kierowców? 

Przewodniczący Komisji pan Damian Raczkowski: wniosek podpisany jest LDZ 
Zmotoryzowani. Napisali oni do mnie e-mail pt. List otwarty. Ja o tym państwu 
wspominałem, rozmawialiśmy również na naszej grupie do komunikacji. Nadawcy Listu są 
oburzeni, że nie dostali ode mnie odpowiedzi. A przypominam, że nie pisali do Komisji, a do 
mnie na prywatnego e-maila. Wobec braku odpowiedzi chcą mojego odwołania z funkcji 
przewodniczącego komisji. Sprawa dotyczy stojaków. Ocenę tego wniosku zostawiam panu 
przewodniczącemu i państwu radnym.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw w tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący 
Komisji pan Damian Raczkowski zamknął posiedzenie.  

 

 

Przewodniczący Komisji:  

Protokół sporządziła: 

Damian Raczkowski 

Monika Olejniczak 

 


