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Protokół nr 30/XII/2020 

posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 3 grudnia 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. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 29/X/2020 z dnia 19 października 2020 r.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Łodzi na 2021 rok – 

druk nr 268/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020.  

5. 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.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski przedstawił zebranym 

proponowany porządek obrad. 

Komisja jednomyślnie, 6 głosami „za”, przyjęła porządek posiedzenia.  

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 29/X/2020 z dnia 19 października 2020 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski zapytał o uwagi do protokołu 

nr 29/X/2020 z dnia 19 października 2020 r. 
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Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu nr 29/X/2020 z dnia 19 października 2020 r. 

Komisja jednomyślnie, 5 głosami „za”, przyjęła protokół nr 29/X/2020 z dnia 19 października 

2020 r. 

 

Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Łodzi na 2021 rok – 

druk nr 268/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 

Białkowski: w roku 2019 mieliśmy do zrealizowania siedem zadań na łączną kwotę 1 mln 

11 tys. 134 zł. Rzecz dotyczy wszystkich naszych miejskich jednostek OSP.  

OSP Mikołajew – zakup sprzętu 122 tys. 634 zł. Zadanie zakończone.  

OSP Ratownictwo wodne – zakup sprzętu 48 tys. zł. Zadanie zakończone.  

OSP Łagiewniki – zakup busa. Zadanie w trakcie realizacji. Problem powstał z uwagi na 

pandemię. Mamy jednak informację, że na 7 grudnia br. samochód będzie w ww. jednostce. 

Wystąpiliśmy do pana skarbnika z prośbą o zmianę terminy płatności. 

OSP Wiskitno – zakup sprzętu 120 tys. zł. Zadanie zakończone.  

Grupa ratownictwa specjalistycznego OSP Jędrzejów – samochód do przewożenia psów. 

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 17 grudnia br. Jest to nietypowy 

samochód wymagający specjalistycznego uzbrojenia. W tym wypadku również wystąpiliśmy 

do pana skarbnika o zmianę terminu płatności.  

OSP Retkinia – zakup sprzętu 300 tys. zł. Zadanie zakończone.  

OSP Stare Złotno – zakup sprzętu 20 tys. zł. Zadanie zakończone.  

Jeśli chodzi o rok 2021, w grę wchodzić może 9 zadań. Wszystkie zadania dotyczą jednostek 

OSP w naszym mieście i są na łączną kwotę 2 mln 774 tys. 800 zł. W ramach tych zadań 

byłby rozpatrywany zakup trzech samochodów. W pozostałych przypadkach jest to zakup 

sprzętu.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: tak, ale tego jeszcze nie wiemy, 

ponieważ nie znamy wyników.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 

Białkowski: ale takie są prognozy.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej p. Eliza Ziółkowska – Lewandowicz: MOPS miał do 

zrealizowania w roku bieżącym sześć wniosków. Dwa z nich zostały w całości zrealizowane. 

Dotyczyły zakupu samochodu do domu małego dziecka oraz zorganizowania placu zabaw 

i modernizacji ogrodu w domu małego dziecka. Trzy wnioski miękkie dotyczące działań dla 

dzieci z pieczy zastępczej pn. Dajmy radość dzieciom z domów dziecka zostały częściowo 

zrealizowane z uwagi na fakt, że część budżetu była przeznaczona na wejścia i bilety wstępu 

do różnych instytucji kulturalno – sportowych, które z uwagi na covid-19 były zamknięte. 

W związku z tym ta część zadania nie została zrealizowana. Planujemy ją kontynuować 

w przyszłym roku i taki zamiar chcemy zgłosić do budżetu Miasta Łodzi.  
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Ostatni wniosek to Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla osób 

bezdomnych. To jest wniosek z zeszłego roku. W tym roku również nie został zrealizowany. 

Jest on zaplanowany w całości do realizacji w przyszłym roku we współpracy z Wydziałem 

Zdrowia, o czym mówiliśmy na komisjach. Zadanie jest planowane w całości do zlecenia 

organizacji pozarządowej.  

Wydział Kultury. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski: w roku bieżącym 

mieliśmy zrealizowane 34 wnioski w zakresie Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W ramach zadań 

realizowanych w poszczególnych filiach zrealizowano zakup książek, audiobooków i inne 

zakupy wynikające z umowy. Wszystkie zadania zostały wykonane w 100%. Wydatkowano 

całość przeznaczonych na zadanie środków. Łącznie na Bibliotekę Miejską w Łodzi wydano 

435 tys. 680 zł.  

Drugie zadanie to były dwa wnioski w zakresie filii Bałuckiego Ośrodka Kultury Lutnia. Dwa 

zadania polegające na doposażeniu ośrodka. Zadanie to zostało wykonanie w 100%. 

wydatkowano całość przeznaczonych na zadanie środków. Łączny budżet to było 32 tys. 700 

zł.  

Jeśli chodzi o zadania zaplanowane na przyszły rok, to odtworzenie zadania dotyczącego 

Dworu Szlacheckiego Załęskiego, Poszukiwania zaginionego Zarzewa. To wniosek na 

zadanie, gdzie jesteśmy w stałym kontakcie z osobą, która zgłosiła to zadanie.  

Mamy też dwa inne zadanie – tj. Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza i zadanie 

dotyczące Kina plenerowego na terenie Stawów Stefańskiego.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kos: 

w bieżącym roku mieliśmy do realizacji 16 zadań i nie ma takiego zagrożenia, aby któreś 

z naszych zadań nie zostało zrealizowane poza zadaniami żłobkowymi. Jest z nami pani 

dyrektor Mazur, którą poproszę o wyjaśnienia dlaczego zadania te będą chcieli przenieść na 

przyszły rok.  

Zarząd Zieleni Miejskiej. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński: jeśli chodzi 

o realizację dotychczasowych edycji budżetu, w tym roku oprócz 31 zadań, które mieliśmy do 

realizacji, kończyliśmy także zadania z edycji poprzedniej, a mianowicie – Budowa placu 

zabaw w Parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. Zadanie zostało zakończone na 

początku 2020 r. i wydano na nie 221 tys. 534 zł.  

Jeśli chodzi o tegoroczne zadania, spośród 31, które mieliśmy do realizacji, 5 na początku 

roku zostały przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich, natomiast 

w przypadku pozostałych, z wyłączeniem tych zadań, które zostały zablokowane z powodu 

covid-19. W zasadzie większość zadań, które mieliśmy do realizacji zostało ukończone 

z mniejszymi bądź większymi oszczędnościami.  

Mieliśmy kilka zadań inwestycyjnych zaległych. Zeszłoroczne zadania, które złożyliśmy do 

projektu budżetu na rok przyszły i na ten moment spośród tych zadań mamy m.in. zadanie 

zaległe z 2018 Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w Parku im. Słowackiego, budowa 

placu zabaw w Parku nad Jasieniem oraz strefa wordkaps w Parku Abramowskiego. Są to 

zadania inwestycyjne.  

Oprócz tego, w tej chwili prowadzimy analizę pod katem nadchodzącego przetargu na 

utrzymanie zieleni w mieście.  
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Z tegorocznego budżetu, który został przeniesiony z uwagi na covid-19, realizować będziemy 

w 2021: Montaż zdroju wody pitnej na 80 tys. zł, zielone przystanki z odpływem wody do 

terenu zieleni – 100 000 zł, Zadania Zielonej Łodzi - 600 zł, nasadzenia drzew 

długowiecznych na uroczysku Lublinek – 35 tys. zł. W zależności od tego jak będą wyglądały 

analizy odnośnie przetargu na utrzymanie zieleni, będziemy wrzucać autopoprawki do 

budżetu.  

Pytania.  

Radna p. Marta Przywara: bardzo się cieszę, że udało się odtworzyć zadanie dotyczące 

fontanny na Widzewie, ponieważ trwało to bardzo długo, ale na szczęście zakończyło się 

sukcesem. Miejmy nadzieję, że teraz również uda się rozstrzygnąć przetarg.  

Jeśli chodzi o projekty, które były zablokowane ze względu na covid-19, to czy w przyszłym 

roku są już odtworzone wszystkie zadania, czy są jeszcze jakieś, które będą wstrzymane? 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński: czy pani radna 

pyta o zadania inwestycyjne, czy o tzw. zadania miękkie? 

Radna p. Marta Przywara: w zakresie państwa jednostki. Czy zadania, które były 

w wykazie zadań zablokowanych  i miękkich, i inwestycyjnych, to czy wszystkie zostały 

w roku 2021 odtworzone, czy jest pula zadań, które na ten moment są zawieszone? 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński: nie wszystkie 

zadania zostały odtworzone. W ramach poprawki przewidujemy wyrzucenie montażu zdroju 

wody pitnej w Parku Piłsudskiego na Zdrowiu. Z roku 2020 to z grubsza wszystko.  

Zarząd Dróg i Transportu. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Marcin Woźniak: w bieżącym 

roku ZDiT miał 11 zdań w budżecie obywatelskim. Zrealizowano wszystkie, poza jednym – 

obniżenie krawężników na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej, gdzie termin będzie do 

połowy grudnia.  

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski: w bieżącym roku 

mieliśmy do realizacji 5 zadań. Jedno z nich nie zostało zrealizowane. Realizacja tego 

zadania, z tytułu kosztów, które znacznie przewyższały wysokość środków zaplanowanych na 

jego realizację, została ona wstrzymana po spotkaniu z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 

Łodzi. To było zadanie pn. Butelkomat na Stawach Jana.  

Oprócz tego zrealizowaliśmy 4 zadania, 2 o takiej samej nazwie – Kaczy catering, przy czym 

jedno na Stawach Jana, drugie na Stawach Stefańskiego. Na Stawach Stefańskiego również 

zrealizowaliśmy zadanie – Mamy przestrzeń. Mowa tutaj o ławce dla matek karmiących.  

Ostatnie zadanie to sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy ul. Małachowskiego To zadanie 

również zostało w pełni zrealizowane.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: mam pytanie co do butelkomatu. 

Wiem, że zadanie przekraczało środki. Czy w związku z tym projekt jest zamknięty? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski: realizacja jest 

wstrzymana. Szukamy innych rozwiązań.  
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Wydział Sportu. 

Inspektor w Wydziale Sportu p. Bartłomiej Mielczarek: w roku bieżących realizowaliśmy 

7 zadań. Wszystkie zostały rozpoczęte, ich realizacja trwa, zgodnie z umowami, do połowy 

grudnia.  

Jeśli chodzi o zajęcia fizyczne z elementami samoobrony, udało nam się uzyskać na 

wszystkich trzech zadaniach oszczędności. Pikniki w mapą – zostały zrealizowane 

w większym zakresie, podobnie jak nauka jazdy na łyżwach.  

Do 15 grudnia br. te zadania zostaną zakończone i otrzymamy sprawozdania od realizatorów 

w wyłonionych konkursach.  

Straż Miejska w Łodzi. 

Straż Miejska w Łodzi p. Maria Śmiechowska: w 2020 r. mieliśmy 6 zadań do 

zrealizowania. 4 projekty dotyczyły monitoringu i będą one realizowane, ze względu na 

przedłużone terminy realizacji, do 21 grudnia br. Mamy nadzieję, że termin będzie 

dotrzymany.  

Projekt dotyczący Animal patrolu jest na ukończeniu. Będzie zrealizowany do 15 grudnia.  

Jedno zadanie, które realizowaliśmy wspólnie z zielenią miejską, a dotyczyło Uroczyska 

Lublinek jest właściwie już zrealizowane.  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: nasz budżet na 

rok 2020 obejmował takie zadania, jak: ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie 

czternastu osiedli. To było kwoty równo po 22 tys. 268 zł. To zadanie w tym roku nie jest w 

ogóle realizowane i nie będzie realizowane. To zadanie będzie odtworzone w roku przyszłym 

i będzie dołączone do tego zadania, które jest teraz w trakcie głosowania na ogólną kwotę 

ponad 800 tys. w budżecie obywatelskim na rok 2021. Po prostu to zadanie nie zostało 

zakwalifikowane jako takie, które w ramach Miasta będzie w tym roku pandemicznym 

wykonywane. Stąd też wykonanie na koniec roku też będzie wynosiło 0.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy pan dyrektor zna już wyniki 

budżetu obywatelskiego? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: nie, ale 

domyślam się, że wzorem lat poprzednich, kiedy mieszkańcy bardzo chętnie głosowali na to 

zadania związane z opieką nad zwierzętami, stąd też pozwoliłem sobie zsumować kwoty, 

które są w tych dwóch zadaniach ogolnołódzkich i przewiduję, że tutaj raczej nie będzie 

niespodzianek.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: rozumiem, że w tym roku została 

podjęta decyzja, że zadanie nie należy do priorytetowych, ale mam nadzieję, że nie wiąże się 

to z tym, że mamy jakiś wysyp zwierząt.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: nasze schronisko 

działa normalnie. W tych programach mamy w większości zadania fakultatywne, czyli my 

wspomagaliśmy, współfinansowaliśmy leczenie zwierząt i zabiegi sterylizacji. To faktycznie 

może mieć wpływ na poziom populacji. Natomiast nasze schronisko działa cały czas. Ono też 

w jakieś części realizowało budżet obywatelski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: rozumiem, że gdyby w tym roku 

wygrał ten projekt, to jest kwota ponad 1 mln zł na całe zadanie.  
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Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: 1 mln 200 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: nie będzie za dużo? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: nie. 2, 3 lata 

temu mieliśmy ponad 1 mln zł i wydaliśmy te środki w przetargu.  

Wiceprzewodnicząca Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: mówi pan dyrektor, że w tym 

roku tych środków nie wydaliśmy. A jak to ma się do postanowień ustawy, z której wynika, 

że miasto ma obowiązek opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: jeśli straż 

miejska realizuje swoje obowiązki, czyli mamy wykupiona opiekę całodobową nad rannymi 

zwierzętami, mamy funkcjonujące schronisko i dokarmianie zwierząt, to postanowienia 

ustawowe zrealizujemy.  

Wiceprzewodnicząca Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: a z czego pochodzą środki na 

wyżywienie zwierząt? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa co roku ma w budżecie ok. 100 tys. zł przewidziane na tego 

typu zadania.  

Zarząd lokali Miejskich. 

Kierownik w Zarządzie Lokali Miejskich p. Michał Szymczak: w tym roku Zarząd Lokali 

Miejskich nie realizował żadnego zadania z budżetu obywatelskiego. Mamy jedno zadanie, 

które jest zaległe. Miało ono być realizowane w 2019 r. Jest to Beskidzka 172, zadanie 

Świetlica dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla Dolina Łódki. Jednak zadanie zostało 

wstrzymane z uwagi na brak operatora oraz plany wydzierżawienia budynku. Konieczna jest 

zmiana zakresu tego zadania. W tym roku zostały już uzgodnione z liderem projektu oraz 

z Biurem Aktywności Miejskiej, że wystąpimy do pana skarbnika o utworzenie nowego 

zadania o tej samej nazwie, które będzie realizowane w 2021 r. w zmienionym zakresie.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: chciałem zwrócić uwagę, że 

w tym roku zostało dopuszczone do głosowania kolejne zadanie w tym budynku i nie było 

informacji, że ten budynek ma być wydzierżawiony i najprawdopodobniej ten projekt na tym 

osiedlu wygra w związku z tym tam będą dwa zadania dotyczące jednego budynku.  

Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich p. Małgorzata Pietrasik: z tego, co mnie 

wiadomo, tam była zgłoszona świetlica dla seniorów i dla małych dzieci i odbywa zadanie nie 

przeszły przez Komisję.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: nie jestem pewien więc proszę 

o poprawienie mnie przez Biuro Aktywności Miejskiej, ale ja pamiętam, że nasza Komisja te 

zadania przegłosowała.  

Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich p. Małgorzata Pietrasik: tak, państwo te 

zadania przegłosowali, ale na kolejnym szczeblu zdecydowano, że zadanie nie zostanie 

dopuszczone do głosowania.  

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej p. Agata Burlińska: rzeczywiście to 

zadanie ostatecznie nie trafiło do glosowania.  
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Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów. 

Nieobecne.  

Wydział Edukacji. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: w bieżącym roku mieliśmy 

92 zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Z tych zadań udało nam się zrealizować 

23 zadania. Z pozostałych 69 zadań niektóre zostały częściowo rozpoczęte i budżet został 

wykorzystany. Sumarycznie udało się w tym roku wydać ponad 1 mln 400 tys. zł, 

(z całkowitej kwoty prawie 26 mln zł) na ten rok z czego do 69 niezrealizowanych zadań 

pozostała kwota na poziomie ponad 24 mln 500 tys. zł. Tak więc 69 zadań jest do 

odtworzenia w roku przyszłym.  

Pytania.  

Radna p. Ewa Bujnowicz: chciałam zapytać o realizację zadania: Zakup sprzętu 

komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 55.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: zadanie opiewało na kwotę 

134 tys. 500 zł. Zadanie nie jest zrealizowane, ponieważ w pewnym momencie 

funkcjonowania naszego budżetu wszystkie 92 zadania zostały zatrzymane w realizacji. 

Z chwilą, kiedy pojawiła się szansa na to, aby cześć zadań zrealizować, pytaliśmy się 

dyrektorów bądź szacowaliśmy, czy w ramach kwot, które mają do wydatkowania są w stanie 

te kwoty wydatkować do końca roku z uwagi na to, że w ramach tych kwot musi został 

przeprowadzone postępowanie i ono musi być rozstrzygnięte. Udało się wyłonić 23 zadania. 

To zadanie, o które pani pyta, jest w grupie 63 zadań, których w tym roku nie udało się 

zrealizować. Musiałbym się dowiedzieć jaka była informacja ze strony szkoły. Szacowaliśmy 

zadania możliwie do realizacji w najwyższych kwotach, a także przyjmowaliśmy zgłoszenia 

od dyrektorów, którzy przyjmowali chęć wydatkowania tych środków jeśli zakładali, że będą 

w stanie te pieniądze w ramach procedur przetargowych zrealizować do końca tego roku. 

Była też taka wola, aby nie realizować zadań co do których nie było pewności, że ich 

realizacja nastąpi przed końcem roku.  

Na stanie tej szkoły są dwa zadania. Drugie to Bezpieczny korytarz na kwotę 87 tys. zł. Być 

może z uwagi na sumę bądź sytuację, która powodowałaby niezrealizowanie tych zadań, 

została podjęta decyzja, aby rozpocząć to jednak w przyszłym roku.  

Radna p. Ewa Bujnowicz: czy ja mogłabym prosić państwa o przekazanie bardziej 

precyzyjnej informacji w tej sprawie tak, abym mogła przekazać ją do rady rodziców, której 

przedstawiciele pytali mnie o to zadanie.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: tak, my skontaktujemy się 

również z dyrekcją szkoły. Zadanie nie jest wykluczone. Jest w puli zadań do odtworzenia.  

Wydział Gospodarki Komunalnej. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: jeśli 

chodzi o realizację budżetu obywatelskiego w ramach zadań tegorocznych, to Wydział 

Gospodarki Komunalnej pierwotnie miał do realizacji 9 zadań. Jedno  zadanie decyzją 

Komitetu Koordynującego zostało wykreślone z realizacji. Jest to zadanie pn. Zamień butelkę 

na karmę dla psa. Z pozostałych ośmiu zadań, pięć zostało zrealizowanych. Koleje zadanie 

pn. Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów jest w trakcie realizacji i powinno być 

do 13 grudnia zrealizowane. Koleje zadanie Wschód – Śródmieście piękniejsza Wierzbowa 

parking, zieleńce i miejsce odpoczynku dla mieszkańców. To jest zadanie, gdzie mamy 
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zleconą dokumentację projektowo – kosztorysową i też powinna być dokumentacja 

zakończona i oddana do końca tego roku do Wydziału.  

Zadanie pn. Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców nie 

zostało zrealizowane. Odbyły się konsultacje z wnioskodawcą i ze względu na inne prace, 

które sa wymagane do zrealizowania na obiekcie w OSP, nie może być w tym momencie 

zrealizowana poprawa bezpieczeństwa. Czyli tutaj prace remontowe, termomodernizacyjne, 

a w pierwszej kolejności muszą zostać wykonane prace wewnątrz obiektu. Tutaj mamy 

informację o wymianie kotła gazowego.  

Jeśli chodzi o edycję zeszłoroczną, czyli budżet obywatelski 2019 r., tutaj mieliśmy do 

realizacji jedno zadanie pn. Kompleks rekreacyjny na ul. Popiełuszki. Jest w tym zadaniu 

wykonana dokumentacja projektowa, która jest uzgodniona i w Wydziale Ochrony 

Środowiska, i w BAM.  

Mamy jeszcze, niestety, niezrealizowane zadania z budżetu obywatelskiego 2018 r. Z pięciu 

zadań jedno zostało zrealizowana. Zadanie Olechowski las aktywności i zabawy, wykonana 

została w tym roku dokumentacja. Dwa zadania: Łódzka woda najlepsza, poidełka oraz 

Realizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych 

w okolicach ul. Senatorskiej. To są dwa zadania, które nie zostały zrealizowane w ogóle 

(poidełka) lub częściowo (rewitalizacja terenów).  

Ostatnie zadanie z 2018 r. to Budowa boiska przy ul. Sępiej. Zadanie będzie kontynuowane 

w przyszłym roku.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: w sprawie poidełek jestem 

umówiony na spotkanie z panem skarbnikiem. Mamy nadzieję, że te finanse uda nam się 

uruchomić. Musimy mieć zgodę najprawdopodobniej pisemną lidera projektu, że wydanie 

pozostałej kwoty i zrobienie za nią tylko jednego poidełka, by tyle wystarczy jest 

wyczerpaniem projektu. Jeśli lider na to się zgodzi, wtedy pan skarbnik uruchomi środki.  

Radna p. Marta Przywara: bardzo się cieszę, że udało się odtworzyć zadanie związane z 

budową boiska przy ul Sępiej. Rozumiem, że przetarg będzie ogłaszany w okolicy II połowy 

roku.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: nie 

znam dokładnego terminu. Jeśli zadanie jest wpisane do budżetu, na pewno będzie 

realizowane.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: proszę panią dyrektor Małgorzatę 

Wojtczak o podsumowanie, bo dla nas kluczowa informacja jest taka, że rok jest wyjątkowy.  

Dotychczas było tak, że na Komisji znaliśmy konkretne projekty i konkretne sumy jakie mają 

zabezpieczone na następny rok z konkretnej edycji budżetu obywatelskiego. Dziś działamy na 

takiej zasadzie, że w budżecie mamy zaznaczoną kwotę celową na budżet obywatelski, czyli 

prawie 24 mln zł, które mamy do wydania. I dopiero jak poznamy wszystkie projekty, to po 

nowym roku wejdą autopoprawkami konkretne zadania. Czy dobrze to rozumiemy? 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: my w rezerwach rzeczywiście 

mamy te pieniądze, mamy 25 mln zł. Natomiast pani prezydent uzupełniając złożony projekt 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej uzupełniała pismem, że po dokonaniu wyboru tych 
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projektów, stworzy autopoprawki, tabele, która będzie zawierać zadania budżetu 

obywatelskiego.  

Oprócz tej rezerwy na 25 mln zł, to na obecny moment mamy jeszcze w rezerwach kwotę 

5 mln zł. Aczkolwiek ta kwota, biorąc pod uwagę skalę niewykonania zadań, jest na obecny 

moment za niska. W trakcie roku będziemy starali się proponować rozwiązania w celu 

realizacji tych zadań.  

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej p. Agata Burlińska: chciałabym 

uporządkować informacje dotyczące tegorocznej edycji – w poniedziałek zakończyło się 

głosowanie elektroniczne, wczoraj dostaliśmy od wykonawcy systemu, z aplikacji wyniki 

tego głosowania ile osób głosowało na które projekty. Jesteśmy w trakcie opracowywania 

wyników. Mamy nadzieję, że jutro wyniki będą dostępne i wyjdą do państwa, do dyrektorów 

komórek informacje, które projekty przechodzą.  

W piśmie od pana skarbnika była informacja, że do 11 grudnia br. materiały do autopoprawki 

na sesję, aby 23 grudnia wszystko weszło.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: to mamy jeszcze dziwniejszą 

sytuację, bo tak naprawdę gdybyśmy zwołali Komisję za tydzień, to znalibyśmy wyniki 

i moglibyśmy popracować merytorycznie. Trochę nie dogadaliśmy się, albo w tym roku 

realizator aplikacji budżetu obywatelskiego bardzo szybko zadziałał, choć wynikać to może 

prawdopodobnie z tego, że większa ilość głosów, to były głosy elektroniczne.  

Wiceprzewodniczący Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: a Biuro Aktywności 

Miejskiej to nie ma swojego działu w budżecie na przyszły rok? 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: z moich informacji wynika, że nie 

ma.  

Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej p. Katarzyna Dyzio: na ten moment jedno zadania 

z budżetu obywatelskiego zostało przypisane do nas, ale jeszcze nie wiemy czy ono przejdzie. 

Jeśli tak – to w przyszłym roku będziemy mieć do realizacji jedno zadanie. W tym roku nie 

mieliśmy do realizacji żadnego zadania.  

Wiceprzewodniczący Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: a Biuro Aktywności 

Miejskiej ujęte jest w budżecie? 

Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej p. Katarzyna Dyzio: tak oczywiście.  

Wiceprzewodniczący Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: a na której stronie.  

Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej p. Katarzyna Dyzio: nie mam w tej chwili takiej 

informacji, ponieważ dziś mieliśmy opiniować zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego, 

które będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.  

Wiceprzewodniczący Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: na jakiej Komisji opiniowane 

jest Biuro Aktywności Miejskiej, bo wychodzi że na żadnej, a powinno być na naszej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: powinno być opiniowane na 

Komisji Finansów.  

Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji radny p. Damian 

Raczkowski poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu 

Miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań 

Komisji. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta 

Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie swoich merytorycznych zainteresowań.  

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: o wprowadzenie do bieżącego 

punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: jeśli chodzi o budżet obywatelski i 

WPF, to na str. 52 zadanie o symbolu 13219, które dotyczy miniboiska ze sztuczną 

nawierzchnią przy ul. Sępiej – edycja 2018, zapisane są środki, ponieważ to zadanie „się 

ciągnie”.  

Ponadto nie mamy innych zadań wieloletnich.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji radny p. Damian 

Raczkowski poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w zakresie 

merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020.  

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Radna p. Marta Przywara: kiedy mieszkańcy poznają wyniki budżetu obywatelskiego?  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: najprawdopodobniej jutro.  

Innych spraw nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji: 

Protokół sporządziła: 

Damian Raczkowski 

Monika Olejniczak 

 


