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W dniu 23.10 .2014 r. zlozvllscle Paristwo wniosek do Prezydenta Miasta todzi

o przeprowadzenie konsultacji spotecznych z wnioskodawcami zadari do budzetu .

obywatelskiego, celem uzyskania ich opinii na temat zasad i procedur jego

funkcjonowania oraz sposob6w realizacji cel6w jego wprowadzenia .

Dziekujac Paristwu za zwr6cenie uwagi na koniecznosc podjecla dyskusji nt . ew .

zmian w procedurze budzetu obywatelskiego, pragne Paristwa zapewnic, ze catkowicie

popieram celowosc podjecia dzlaiari w tym kierunku.

Przvpornne jednak, ze zgodnie z trescia § 24 pkt 4 Zasad budzetu

obywatelskiego w Miescie todzi, stanowiqcych zalacznlk Nr 1 do zarzqdzenia

Nr 5837/V1/14 Prezydenta Miasta todzi z dnia 5 marca 2014 roku, IIRekomendacje

zmian w procedurze budzetu obywatelskiego dla kolejnych jego edycji wypracowuje

Zesp6t ds. Budietu Obywatelskiego, zlozonvz przedstawicie.li mieszkaricow, organizacji

pozarzqdowych, rady miejskiej, rad osiedli, uczelni wvzszvch oraz Prezydenta Miasta

todzi. Rekomendacje opierajq sle na wynikach przeprowadzonej ewaluacji budzetu

obywatelskiego."

W chwili obecnej trwajq prace nad powotaniem Zespotu ds. Budzetu

Obywatelskiego. Przygotowano r6wniei ankiete ewaluacyjnq, kt6ra zostala rozestana

m.in. do wnioskodawc6w obu edycji budzetu obywatelskiego, rad osiedli, organizacji

pozarzqdowych, pracownik6w UMt wspierajqcych wdrozenie budzetu obywatelskiego,

a takze zamieszczona na stronie internetowej Urzedu Miasta todzi. Wyniki tej ankiety

beda stanowity material do prac ww. Zespotu ds. Budietu Obywatelskiego.



Planowany proees ewaluaeji zawi era rowniez elementy konsultaeji spoteeznyeh,

poniewai. obok analizy obeenie obowiazujacej proeedury budzetu obywatelskiego,

stworzono takze rnozliwosc zgtaszania propozycji ulepszen i zmian. Przeprowadzenie

dodatkowej, rownolegie] proeedury konsultaeyjnej hrowadzitoby do sytuacji, w ktore]

rnieszkaricv braliby udziat w dwoch proeesaeh rnajacvch ten sam eel. Przvpornne

rown iez, ze termin sktadania ankiet ewaluaeyjnyeh uptywa z dniem 24 listopada br.

Ogtoszenie konsultaeji, zwai.ywszy na terrninv zawarte w Regulaminie Konsultaeji

Spotecznyeh, wlazalobv sle z koniecznoscla znaeznego wydtui.enia proeesu zbierania

uwag i propozyeji do Zasad budzetu obywatelskiego.

Jednoczesnie pragne Paristwa zachecic do wziecia udziatu w proeesie ewaluaeji

budzetu obywatelskiego. · 1 /_ L

~ d'c:Jy/c:7~/i??/ ~CU~U

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA


