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Protokół nr 40/XI/2021 

posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 10 listopada 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   6 radnych, 

obecnych    -   6 radnych, 

nieobecnych   -   0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 39/VIII/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 
2030+” – druk nr 269/2021.  

4. Sprawozdanie Biura Aktywności Miejskiej na temat przebiegu i stanu realizacji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020/2021.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 



IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski powitał radnych obecnych 

na posiedzeniu, a także zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący 

stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał 

i opinii.  

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski przedstawił zebranym 

proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.  

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 39/VIII/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poddał pod głosowanie Komisji 

propozycję przyjęcia protokołu nr 39/VIII/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotowy protokół. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Miasta Łodzi 2030+” – druk nr 269/2021.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski o wprowadzenie do bieżącego 

punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura Strategii Miasta.  

Dyrektor Biura Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec: dokonał prezentacji projektu 

Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Projekt uchwały opisany w druku nr 269/2021 

stanowi załącznik do protokołu.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przyjęta została uchwała w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+, w tym trybu konsultacji, która wyznaczyła ramy czasowe przygotowania projektu. 

Pytania.  



Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy przygotowane są, wspólnie 

z mieszkańcami, pomysły na temat nowego podejścia do partycypacji społecznej i nowego 

sposobu angażowania mieszkańców do partycypacji, poza ŁBO i Panelem Obywatelskim? 

Dyrektor Biura Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec: już pewne rzeczy są opisane, 

chociażby w ramach opisu działań społecznych, czyli działania animacyjne realizowane 

w przestrzeniach społecznych i na obszarach zieleni, zadania organizowane wspólnie 

z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi skierowane do osób zagrożonych 

ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, bezdomnych oraz system konsultacji 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem budżetu obywatelskiego. Konsultacje 

społeczne, które były przeprowadzone przy procesowaniu dokumentu o Strategii miały 

bardzo istotną formę, która odnosiła się do doświadczeń, m.in. dobrych doświadczeń Biura 

Aktywności Miejskiej (np. z Panelu Obywatelskiego), a także hybrydowych form spotkań 

z mieszkańcami. Jest także kwestia Fabryki aktywności Miejskiej, która będzie stanowić 

laboratorium, w którym będą wypracowywane i wdrażane formy współzarządzania miastem, 

ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ekologii. Strategia dosyć istotnie odnosi się 

i porusza kwestie wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Bardzo ważna jest także 

sprawa edukacji obywatelskiej, kwestii niedyskryminacyjnych.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy Strategia zajmuje się także 

kwestią związaną ze zwiększeniem środków na realizację budżetu obywatelskiego? 

Dyrektor Biura Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec: tutaj bezpośrednio nie będę zabierał 

głosu, ewentualnie Biuro Aktywności Miejskiej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: ja wiem, ale czy istnieje w 

Strategii zwiększenie wydatków na projekty partycypacyjne? 

Dyrektor Biura Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec: oczywiście mamy to w ramach 

przedsięwzięcia nr 10 w ramach działań społecznych z wartością szacunkową na tę 

aktywność rzędu 340 000 000 zł. Jest to więc zapisane. Tutaj mamy pewne możliwości, które 

dają nam zapisy w zaimplementowanym dokumencie.  

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej p. Agata Burlińska: w październiku 

byliśmy uczestnikami dosyć burzliwej debaty w ramach Unii Metropolii Polskich. Do 

zaopiniowania trafił projekt ustawy, który bardzo różne rozwiązania związane z budżetami 

obywatelskimi, na ustawowym poziomie, przewiduje. Pojawiła się propozycja odgórnego 

określenia kwoty, która miałaby być przeznaczona na zielone projekty. Docierają do nas 

informacje, że być może odgórne ustalenie o 1% budżetu obywatelskiego jest rozważane. 



Ponieważ to było stosunkowo niedawno, kiedy wysyłaliśmy swoje stanowisko w tej sprawie, 

do Unii Metropolii Polskich, czekamy na dalsze rozstrzygnięcia jeśli chodzi o stronę rządową.  

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poddał pod pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 

2030+” – druk nr 269/2021.  

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” – druk nr 269/2021.  

 

Ad pkt 4. Sprawozdanie Biura Aktywności Miejskiej na temat przebiegu i stanu 

realizacji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020/2021.  

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

punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura Aktywności Miejskiej.  

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej p. Agata Burlińska: w bieżącej 

edycji ŁBO głosowanie zakończyło się 29 października. Ogłoszenie wyników, zgodnie z 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nastąpi w dniu 15 listopada br. Wyniki są w tym 

momencie w opracowaniu. To, co wyróżniało tegoroczną edycję ŁBO, to prowadzona przez 

nas ewaluacja tego procesu na bieżąco, której wyniki będziemy mogli zaprezentować państwu 

radnym w grudniu. Będzie to również wkład do 10. edycji. Dokonaliśmy także wprowadzenia 

internetowego systemu komputerowego do opiniowania wniosków, obiegu dokumentów oraz 

doprecyzowania klauzuli dostępności.  

W tym roku zgłoszonych zostało 1097 projektów, z czego do głosowania dopuszczono 716 

projektów. W glosowaniu łącznie udział wzięło 87 397 łodzian, z czego oddano 35 693 kart 

papierowych. Większość głosów oddano internetowo. Liczba osób, które zagłosowały tylko 

na zadania osiedlowe lub tylko na zadania ponadosiedlowe, czyli jeden typ zadań to 39 435 

osób, a na oba typy zadań zagłosowały 47 962 osoby. 72 000 osób zdecydowało się 

zagłosować na zadania ponadosiedlowe.  

Uważamy, że wprowadzona przez nas w roku bieżącym aplikacja zdecydowanie usprawniła 

proces. Zrobiliśmy krótką ewaluację wśród urzędników i ponad 90% użytkowników uważa, 



że aplikacja ułatwiła prace nad tegoroczną edycją, przy czym są rzeczy, które będziemy w 

niej poprawiać.  

W tym roku w realizacji powinno być 393 zadań, z czego 247 to zadania z zeszłej edycji. Z 

poprzedniej edycji zrealizowano 128 zadań. W tym momencie w realizacji jest jeszcze 117 

zadań, czyli to oznacza, że jeśli w listopadzie komórki piszą, że maja zadania w realizacji, to 

jest ryzyko, że część tych zadań może zostać opóźniona lub niedokończona w tym roku. 

Zbieramy szczegółowe informacje w tej spraw.  

W tym roku najwięcej zadań do realizacji ma Zarząd Zieleni Miejskiej. Było ich 71, z czego 

zrealizowano 51, 19 jest w realizacji.  

Większość zadań już udało się zrealizować. Na pewno końcówka roku będzie rozstrzygająca 

jeśli chodzi o kwestie domknięcia wszystkich zadań.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy samorząd łódzki 

zaprezentował swoje stanowisko w kontekście głosowania noworodków? 

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

było poruszane podczas poprzednich wystąpień. Teraz odnosiliśmy się do zapisów 

związanych zwłaszcza z odgórnym przeznaczeniem 30% na projekty zielone. My widzimy 

głównie takie zagrożenie, że przy ograniczeniu do 30% poszkodowane byłyby osiedla, które 

maja mało terenów publicznych, ponieważ tam nie wiadomo byłoby na jakiego typu 

inwestycje te 30% mogłoby być wydatkowane. Jest ryzyko, że te 30% musiałoby być zabrane 

z osiedli, żeby spełnić ustawowy obowiązek. To budzi nasze obawy.  

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wszelka dokumentacja, która 

wpływa do naszej komisji jest zamieszczona w aktówce.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw, zamknął obrady.  

Przewodniczący Komisji 

Protokół sporządziła 

Monika Olejniczak                                                                        Damian Raczkowski 


